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مقـدمـة
دأبت إدارة البحوث والدراس��ات الثقافي��ة يف وزارة الثقافة والفنون والرتاث عىل إصدار الكتب 
الثقافية املتنوعة يف مجال الثقافة واألدب، وكذلك الكتب املرتجمة من اللغة العربية إىل اللغات 
األجنبية ومن اللغات األجنبية إىل اللغة العربية من أجل التواصل مع ثقافات وتراث الش��عوب 

األخرى.

ومل تألوا إدارة البحوث والدراس��ات جهداً يف التعريف باملؤلفني القطريني ومؤلفاتهم املختلفة، 
وذلك من خالل إصدارها كتاب »دليل املؤلفني القطريني«، وكتاب »دليل املؤسس��ات الثقافية«، 
اللذين يعدان انطالقة للتعريف بالكاتب القطري واملؤسسات الثقافية الفاعلة يف دولة قطر.      

ويف الكتاب الحايل استهدفنا اإلصدارات الثقافية لوزارة الثقافة والفنون والرتاث  ابتداًء من عام 
1976حت��ى عام 2013، والهدف منه تكوي��ن قاعدة بيانات بالكتب التي أصدرتها الوزارة خالل 

هذه املدة وتعريف القراء بهذه اإلصدارات ملعرفة مايتناسب مع ميولهم الفكرية والثقافية.

يتضم��ن دلي��ل اإلصدارات الثقافية ملخصاً موجزاً عن ما يتناوله كل عمل ، مع تس��جيل ورصد 
البيانات الببلوغرافية للكتاب، حتى يتس��نى للباحث معرفة جمي��ع مايتعلق بالكتاب لتحقيق 

الفائدة املرجوة.

وتأمل إدارة البحوث والدراس��ات الثقافية أن يجد ه��ذا اإلصدار النفع والفائدة وأن يطَلع عىل 
ماقدَم��ه الُكت��اب للثقافة خالل هذه  املدة من إصدارات يف جميع املجاالت  وأن يس��اعد عىل 
معرف��ة الجهود التي تبذله��ا وزارة الثقافة والفنون والرتاث من نرشها للمعرفة وذلك من خالل 

إصدارتها املتنوعة.

والله ويل التوفيق،،

اإدارة البحوث والدرا�سات الثقافية
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ث�الث مس�رحي�ات باللغ��ة العربي��ة الفصح�ى
لألستاذ / عبدالرحمن املناعي.  

اسم املؤلف: عبدالرحمن املناعي.                                                     

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

إدارة البحوث والدراسات الثقافية.       

الطبعة األوىل 2013. اللغة: االعربية الفصحى.                                                                     

عدد الصفحات: 190.

(The Prose Poems of Ibin Bahir, The Singer 

and the Princess, The Travels of Al-Zubari).

The titles of three theatrical works of the 

creative artist Abdul Rahaman Al-Mannai.

Author: Abdul Rahman Al-Mannai

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

Cultural Research and Studies Department

1st Edition 2013

Standard Arabic

pages 190

Maqamat Ibin Bahir,Al-Mughani wal-Amira, 
Asfar Al-Zubari 

مقامات ابن بحر، المغني واألميرة، أسفار الزباري
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اسم املؤلف: عبدالرحمن املناعي.                                                    

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث .

إدارة البحوث والدراسات الثقافية.

الطبعة األوىل 2013. 

اللغة: اللهجة العامية.

 عدد الصفحات: 132.

Author: Abdul Rahman Al-Mannai

Publisher: Ministry of Culture,Arts and 

Heritage

Cultural Research and Studies Department

1st  Edition 2013

Colloquial Arabic

pages 132 

»هالشكل يا زعفران« و »ش��دوا الضعاين« مرسحيتان 
باللهجة العامي�ة لألس��تاذ/ عب�دالرحمن املناعي، الذي 
قدم للمرسح أعامالً تتسم  بالعمق واالجتهاد، وتسجل 

وتوثق الحياة القطرية يف مختلف مراحلها. 

(Like this, O, Zafaran? & Get Ready for Departure)

These are two dramatic works in colloquial 

language of the artist Abdul Rahman Al-Mannai, 

who enriched the theatrical movement with his 

creative works, which are truly remarkable by 

their depth of meaning and the quality of the 

message they convey. His works also depict 

the various stages that Qatar went through 

over history.  

Hashakil Ya Zaafaran & Shoddu Al-Dhaayen
هالشكل يازعفران، شدوا الضعاين
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دلي��ل علم��ي للكتابة - يجي��ب هذا الكت��اب عن  هذه 
األسئلة: كيف تره�ف ح�س املالحظ فيك؟ كي��ف تتدرج 
مبوضوع أو تبني قصة؟ كيف تنفخ الحياة يف شخصياتك؟ 
كي��ف تصف أجواء بأن تضيف إليه��ا الروائح واألص�وات 
واأللوان والحساس��ية والس��حر والكثافة الدرامية؟ كيف 
تع��رض مخطوط��اَ أو س��يناريو؟ كيف تجع��ل النارشين 
يصدرون كتابك؟. كام س��يج�د فيه مؤل�ف املس��تقبل أو 
كاتب السيناريو القواعد الذهبية إلنشاء رواية أو سيناريو.

اسم املؤلف: ناديج ديفو.

ترجمة: أ.د شكري املبخوت.

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

إدارة البحوث والدرسات الثقافية.

الطبعة األوىل 2013.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 190.      

Author: Nadège Devaux

Translated by Dr. Shokri Al-Mabkhout

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 

Heritage

Cultural Research and Studies Department

1st Edition 2013

Standard Arabic

pages 190

This book provides answers to numerous 
questions such as: how to attract the observer, 
what are the different steps to follow while 
addressing a subject or writing a story, how to 
give life to the characters of your novel, how to 
describe an ambiance and give it smells, voices, 
colors, sensitivity, charm and density, how to 
present a manuscript or a scenario and  how 
to encourage publishers to print your book. 
Moreover, the future authors or scriptwriters 
will find throughout this book some golden 
rules to write a novel or a scenario.

 دليـل المؤلـف وكاتـب السينـاريــو
The Author and Scenarist Guide 
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Poet: Khalil Ibrahim Al-Fazeea

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 

Heritage

Cultural Research and Studies Department

1st Edition 2013

Standard Arabic

pages 135

ديوان ش��عر لألدي��ب خليل إبراهيم الفزي��ع، وفيه تنقل 
الش��اعر بي�ن الوجدانيات واملرثي�ات وأش��ع�ار الطفول�ة 

واألخوانيات والقصائد الضاحكة.

شعر: خليل إبراهيم الفزيع.                                                            

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

إدارة البحوث والدرسات الثقافية.

الطبعة األوىل 2013.                                                          

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 135.      

A poetry collection of Khalil Ibrahim Al-

Fazeea featuring poems expressing inner 

sentiments, poems of lament, poems about 

childhood memories and laughter poems.

Hadi Al-Eess
حــادي العيـس
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Author: Dr. Hend Al-Meftah

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 

Heritage

Cultural Research and Studies Department

1st Edition 2013

Standard Arabic

pages 128

تأليف: د. هند املفتاح.

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث،

إدارة البحوث والدرسات الثقافية.

الطبعة األوىل 2013. 

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 128.       

The book is directed to the ordinary reader and 
in particular, to experienced administrators, 
youth, managers and people who have joined 
recently the field of management. It sheds light 
on some matters related to the administration 
that may represent a challenge for the leaders 
of any institution in Qatar or in the Gulf region 
within the coming few years. Moreover, the 
author presents in her book real examples in 
this field in order to help the reader figure out 
the best method to follow.

الكتاب موجه للقارىء العادي، وموجه بش��كل خاص إىل 
اإلداريني املخرضمني وأصحاب الخربة والشباب واملديرين 
والق��ادة حديثي العه��د باإلدارة، ويع��رض بعض الهموم 
اإلدارية التي قد تشكل تحدياً لقياديي أي مؤسسة قطرية 
أو خليجية خالل السنوات القليلة القادمة، وتنتهج املؤلفة 
أس��لوب الطرح باس��تخدام األمثل��ة الواقعي��ة والقصص 

الحقيقة.

Concerns in the Administration
هـمـوم فـي اإلدارة
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In this guide, the author provides a detailed 
description of 43 cultural institutions in Qatar, 
including museums, libraries and cultural, 
Islamic and heritage associations in addition 
to art and youth centers. He also presents the 
goals, the programs and the activities of each 
of these institutions and defines the social 
categories benefiting from these programs. 
Besides, all contacts are available in this guide, 
including telephone numbers, email addresses 
and Web Sites’ addresses.

يضم هذا الدليل تعريفاً بثالث وأربعني مؤسس��ة  ثقافية 
يف قطر، مثل املتاحف واملكتب���ات والجمعي�ات الثقافية 
اإلس��المية والرتاثية واملراكز الفنية والش��بابي�ة، ويحت�وي 
الدليل ع��ىل أهدافها والربامج والفعالي��ات التي تقدمها، 
والرشيحة العمرية واملجتمعية املس��تهدفة من برامجها، 
وكذلك أرقام هواتفها وبريدها ومواقعها اإللكت�رونية.                              

إعداد: محمد حسن الكواري.                                                     

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث،

إدارة البحوث والدرسات الثقافية.                                        

الطبعة األوىل 2013.

اللغة: العربية الفصحى.                                                            

عدد الصفحات: 174.         

Author: Mohammed Hassan Al-Kuwari

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 

Heritage

Cultural Research and Studies Department

1st Edition 2013

 Standard Arabic

pages 174

دليل المؤسسات الثقافية في قطر
Directory of Cultural Institutions in Qatar 
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مجلة تُعنى باملرسح الشبايب يف قطر.

Publisher: Ministry of Culture Arts and 

Heritage

Youth Activities and Events Department 

Standard Arabic

الناش�ر: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

إدارة األنشطة والفعاليات الشبابية.

اللغة: العربية الفصحى.

A magazine dealing with youth theater 

activities in Qatar.

Youth Theater
مسرح الشباب
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املؤلف: سحر الصادق.

رسوم:هشام حسني.                                        

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث. 

جائزة الدولة ألدب الطفل.                            

الطبعة األوىل 2013 .

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 15.

قصة تستهدف فئ�ة األطف�ال وترك�ز عىل أهمية إطاعة 
التوجيهات  واالستعانة واألخذ بأراء اآلخرين.

Author: Sahar Al-Sadiq

Graphics: HishamHusein

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 

Heritage

State Award for Children’s Literature

1st Edition 2013

Standard Arabic

15 pages

A story targeting children, with a focus on 

the importance of following the instructions 

and taking the advice of others.

The Sparrow Broken Wing
العصفـور وجناحه المكسور



12

قصة سيدنا سليامن عليه السالم مع النملة الذكية التي 
النمل من الحطام الذي كاد أن يتسبب  أنقذت وادي 

به جيشه.

املؤلف: أميمة العيىس.                                             

الناش�ر: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

جائزة الدولة ألدب الطفل.                                      

الطبعة األوىل 2013.

اللغة: العربية الفصحى.                                                

عدد الصفحات: 12.          

It is the story of the Prophet Sulaiman PBUH 

and the clever ant who warned all the ants to 

get into their dwellings, lest they got crushed 

unknowingly by the army of Sulaiman while 

crossing the valley.

Author: Omaima Al-Essa

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 

Heritage

State Award for Children’s Literature

1st Edition 2013

Standard Arabic

12 pages

The Prophet Sulaiman PBUH 
and the Clever Ant

سليمان عليه السالم والنملة الذكية
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الدولة  بجائزة  فاز  وقد  لألطفال،  موجه  شعري  ديوان 
ألدب الطفل عن عام 2013 يف مجال الشعر.

املؤلف: عبيد عباس.                                       

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

جائزة الدولة ألدب الطفل.   

الطبعة األوىل 2013.

اللغة: العربية الفصحى.                                       

عدد الصفحات: 41.                                                                

Author: Abeed Abbas

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 

Heritage

State Award for Children’s Literature

1st Edition 2013

Standard Arabic

41 pages

This poetry collection for children is the  

2013 State Award for Children’s Literature 

winning work in the field of poetry. 

A Childlike Dream -Poems for children
حلم طفولي - قصائد شعرية لألطفال
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Author: Hemi Al-Mofti

Publisher: Ministry of Culture,Arts and 

Heritage

State Award for Children’s Literature

1st Edition 2013

Standard Arabic

86 pages

املرسحية الفائزة بجائزة الدولة ألدب الطفل لعام 2013 
يف مجال مرسح الطفل.

املؤلف: هيمي املفتي.                                     

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث . 

جائزة الدولة ألدب الطفل.  

الطبعة األوىل 2013.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 86.

The 2013 State Award for Children’s Litera-

ture theatrical work in the field of children 

theater.

هي أشياء صغيرة
They Are Small Things
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باملراكز  الرياضية  األنشطة  لواقع  املسحية  »الدراسة 
تتناول  رصينة  مسحية  دراسة  قطر«  بدولة  الشبابية 
وتأيت  الشبابية،  املؤسسات  يف  الرياضية  األنشطة  واقع 
أهميتها كونها أُعدت وفق منهج علمي دقيق باستخدام 
التي  النتائج  أداة بحثية مناسبة هي االستبيان، أي أن 
يف  نجحت  حقيقة  قيمة  ذات  الدراسة  عنها  أسفرت 

توصيف الظاهرة توصيفاً سليامً.

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث. 

إدارة املراكز الشبابية. 

الطبعة األوىل 2013.  

اللغة: العربية الفصحى.

 عدد الصفحات: 75.      

(A Study Survey on Sport Activities of Youth 
Centers in the State of Qatar).

It is a comprehensive study survey on sport 

activities in youth institutions. The importance 

of the survey lies in the fact that it was 

conducted according to rigorous scientific 

approach consisting in the questionnaire. 

Therefore, the study findings were reliable and 

true and properly depicted the phenomenon.

Publisher: Ministry of Culture, Arts 

and Heritage

Youth Centers Department

1st Edition 2013

Standard Arabic

pages 75

A Study Survey on Sport Activities 
الدراسة المسحية لواقع األنشطة الرياضية



16

Proofread and Annotated by

Ali Abdullah Al-Fayyadh

Collected by Ghanim Bin Ahmed Al 

Delham Al-Kuwari

Revised and Introduced by 

Dr. Kaltham Jaber Al-Kuwari

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 

Heritage

1st Arabic Edition 2012

Standard Arabic. (Vernacular poems)

277 pages

»دي��وان ابن دلهم« للش��اعر جرب ب��ن محمد آل دلهم 
الكواري« ديوان  لش��اع�ر غ�اص يف أعامق الشعر فجاء 
بالآلل��ئ الفاخرة، وأنش��د فأطرب باأللحان الس��احرة، 
وصاغ بكلامته وألفاظه الش��جية قصائد وأشعاراً عذبة 

وندية.   

تحقيق ورشح: عيل عبد الله الفياض.                           

جمع وإعداد : غانم بن أحمد آل دلهم الكواري.                 

مراجعة وتقديم: د. كلثم جرب الكواري.                           

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                        

الطبعة العربية األوىل 2012.

اللغة: العربية الفصحى، واألشعار بالعامية. 

عدد الصفحات:277.    

This poetry collection is the summing up of 

Ibin Delham’s experience in this field. This 

poet delved deep in the world of poetry 

to offer some of the most charming and 

melodious poems and weaved by his words 

this magnificent poetry collection.

ديــــوان ابــن دلهــم
Dewan Ibin Delham

Jaber Bin Mohammed Al Delham Al-Kuwari
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This directory features information about 226 
Qatari authors, including their biographies, 
academic qualifications, cultural publications 
and contacts. The Ministry of Culture, Arts and 
Heritage aims through this book to introduce 
the Qatari writer and the Qatari intellectual 
creativity in the various areas of authoring 
to the Qatari community as well as to the 
governmental and cultural institutions inside 
and outside the State of Qatar.

يحت��وي هذا الدلي��ل عىل معلومات عن مائتني وس��تة 
وعرشين مؤلفاً قطرياً، وتشمل هذه املعلومات سريهم 
الذاتي��ة وش��هاداتهم العلمي��ة وإصداراته��م الثقافية 
ووس��ائل االتصال بهم. وته��دف وزارة الثقافة والفنون 
وال��رتاث من ن��رش هذا الدلي��ل إىل تعري��ف املجتمع 
القطري واملؤسسات الحكومية والثقافية داخل وخارج 
دولة قطر بالكاتب وباإلبداع الفكري القطري يف ش��تى 

مجاالت التأليف .

إعداد: محمد حسن الكواري.                                      

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                        

إدارة البحوث والدراسات الثقافية.

قسم البحوث والدراسات.

الطبعة األوىل 2012.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 329.     

Author:  Mohammed Hassan Al-Kuwari

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 

Heritage

Cultural Research and Studies Department

(Research and Studies Section)

1st Edition 2012

Standard Arabic 

329 pages

Directory of Qatari Authors
دليل المؤلفين القطريين 
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The novel tells the story of divers’ hardship 
in the sea and focuses on an important phase 
in the life of the Qatari society, starting 
from the period of diving activity in search 
for pearls, then the period of pearl trade 
recession, the years of drought and, finally, 
the economic boom, which started during 
the 50s and 60s.  

اسم املؤلف: إسامعيل تامر. 

املراجعة واملتابعة: عبدالله الزوايده.

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

إدارة البحوث، والدراسات.

الطبعة الثانية-2012.

)صدرت الطبعة األوىل عام 2001(.

اللغة: العربية الفصحى، )الحوار بالعامية(.

 عدد الصفحات: 327. 

Author: Ismail Tamir

Revision and Follow Up: Abdullah 

Al-Zwayda

Publisher: Ministry of Culture,Arts and 

Heritage

(Research and Studies Department)

2nd Arabic Edition 2012

(1st Arabic Edition was issued in 2001)

Standard Arabic. (Dialogue is in colloquial Arabic) 

327 pages

تح��ي الرواي��ة معاناة أه��ل الغوص مع البح��ر وتتناول 
مرحل��ة مهمة مّر به��ا املجتم��ع القطري، ب��دءاً مبرحلة 
الغوص، مروراً بكس��اد اللؤلؤ وسنوات القحط، وصوالً إىل 
الطفرة االقتصادية التي بدأت يف الخمسينات والستينات.                     

The Neighborhood

الـفــــريــــج
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A book depicting the activities and the 
events that were organized in 2012 under the 
supervision of the Youth Activities and Events 
Department (Ministry of Culture, Arts and 
Heritage).

اإلرشاف العام: عبدالرحمن الهاجري.

اإلعداد والتحرير: سعد محمد شتا.

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.    

إدارة األنشطة والفعاليات الشبابية.

الطبعة األوىل 2012.

اللغة: العربية الفصحى. 

عدد الصفحات: 200.   

التي أرشفت عليها إدارة  الفعاليات والربامج  كتاب يضم 
الثقافة  ل��وزارة  التابعة  الشبابية  والفعاليات  األنشطة 

والفنون والرتاث خالل عام 2012.

Directed by: Abdul Rahman Al-Hageri

Editor: Saad Mohammed Sheta

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 

Heritage

(Youth Activities and Events  Department)

1st  Edition 2012

Standard Arabic

200 pages

Youth Activities Guide  2012 - 2013
 دليل األنشطة الشبابية 2013-2012
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A publication featuring a selection of 
poems of Qatari folk poets about the 
Palestinian issue.  

This collection reflects the great value 
of Jerusalem in the hearts of the Qatari 
poets.

إصدار جمع فيه املُعد مجموعة من القصائد الش��عرية 
لشعراء قطر الشعبيني حول القضية الفلسطينية، وتبني 
مكانة القدس الكبي�رة يف نف�وس وأحاس��يس الشع�راء 

يف قطر.

جمع وإعداد: عيل الفياض.                         

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث              

إدارة الرتاث )املأثورات الشعبية(.                   

الطبعة األوىل 2012.

اللغة: اللهجة العامية.

عدد الصفحات: 143 ص.

Collected by Ali Al-Fayadh

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 

Heritage

Heritage Department (Alma’thurat 

Alsha’biyyah magazine)

1st Edition 2012

Colloquial Arabic

143 pages

Palestine in the Heart of Qatar’s Folk Poets
فلسطين في وجدان شعراء قطر الشعبيين
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This publication features the activities of 

the First Youth Forum held by the Youth 

Activities and Events Department (Ministry 

of Culture, Arts and Heritage) under the 

slogan “Your Opinion is Important for Us”. 

The publication also includes the names of 

participants as well as the forum’s programs, 

outcomes and recommendations.

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث

 إدارة األنشطة والفعاليات الشبابية.

عدد الصفحات: 20 ص.

»امللتقى األول للشباب »يهمنا رأيكم« )27 - 29 سبتمرب 
2012(« تحت��وي هذا الن��رشة عىل فعالي��ات امللتقى 
األول للش��باب الذي نظمته إدارة األنشطة والفعاليات 
الش��بابي�ة بوزارة الثقاف���ة والفن���ون والت�راث تحت 
عنوان )يهمنا رأيكم(، واش��تملت عىل أسامء املشاركني، 

وبرامج امللتقى، باإلضافة إىل النتائج والتوصيات.

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 

Heritage

Youth Activities and Events Department

20 pages

1st Youth Forum “Your Opinion is Important for Us” 
الملتقى األول للشباب »يهمنا رأيكم« 
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ترجمة:عبدالودودالعمراين.

مراجعة: وفاء التومي.                                                     

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث

إدارة البحوث والدراسات الثقافية، قسم الرتجمة.

الطبعة األوىل 2012.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 238.      

جائزة  عىل  الحائزين  محارضات  من  الثاين  الجزء  هذا 
أديباً  عرش  خمسة  محارضات  ويحتوي  لآلداب،  نوبل 
 ،1999  -1985 من  لآلداب  نوبل  جائزة  حازوا  ممن 

وألقيت يف احتفالية أكادميية نوبل بالسويد.

It is the second volume of a series of 
publications entitled “Lectures of Nobel 
Laureates in Literature”. The book features 
the lectures of 15 Nobel Prize laureates in 
Literature during the period between 1985 
and 1999. These lectures were presented 
during the Nobel Prize Award ceremony in 
Sweden. 

Translated by : Abdelouadoud El Omrani

Revised by: OuafaToumi

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 

Heritage

Cultural Research and Studies Department 

(Translation Unit)

1st Edition 2012

Standard Arabic

238 pages

Lectures of Nobel Laureates in Literature 1985 – 1999
محاضرات الحائزين على جائزة نوبل لالدب 1985 - 1999



23

1st GCC Youth Forum to Evaluate and Develop
Youth Programs and Activities (3-7 November 2012)

الملتقـى الشبابـي الخليجي األول لتقييم 
وتطوير البرامج والفعاليات الشبابية )7-3 نوفمبر 2012( 

الربامج  وتطوير  لتقييم  األول  الخليجي  الشبايب  »امللتقى 
والفعاليات الشبابية )3-7 نوفمرب 2012(« ملتقى شارك 
 ، البحرين  مملكة  من  كل  قطر  دولة  إىل  باإلضافة  فيه 
اململكة العربية السعودية، دولة الكويت، ودولة اإلمارات 
العربية املتحدة ويهدف إىل: تقييم األنشطة والفعاليات 

التي تقدم  للشباب، واقرتاح برامج وأنشطة جديدة.

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث                               

اللغة: العربية الفصحى.                                               

عدد الصفحات: 24.     

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

Standard Arabic

24 pages

Many GCC countries participated in this forum 
namely the State of Qatar, Kingdom of Bahrain, 
Kingdom of Saudi Arabia, Kuwait and United 
Arab Emirates. The goal of the forum is to 
assess youth activities and events and suggest 
new programs and activities.
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تأليف: محمد إبراهيم السادة.

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

إدارة البحوث والدراسات الثقافية.

قسم اإلصدارات الثقافية والنرش. 

الطبعة األوىل 2012.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 175.  

تحدث الباحث يف فصول كتابه عن أهمية القص بشكل 
عام، وعن مكانة القصة ف�ي األدب الشعبي، وبنّي أيضاً 
املعاي��ري الواجب توافرها ف�ي الراوي، وتناول بدراس��ة 
تطبيقي��ة ع��دداً من النص��وص التي ُحكي��ت لألطفال 
وتأثرياتها فيهم، يف حني أفرد الفصل األخري للحديث عن 

تجربته الذاتية يف هذا املجال.

The author highlights in the different 
chapters of his book the importance of 
storytelling in general and the privileged 
position of the story in the folk literature. He 
also specifies the criteria to be met by every 
storyteller and provides an empirical study 
about a number of stories told to children 
and their impacts upon them. In addition 
to that, he dedicates the last chapter of the 
book to speak about his experience in this 
field.

Author: Mohammed Ibrahim Al-Sada

Publisher: Ministry of Culture,Arts and 

Heritage

Cultural Research and Studies Department

Cultural Publications Section

1st Edition 2012

Standard Arabic

175 pages

The Oral Narrative of Children’s Stories
السردية الشفاهية لقصص األطفال
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يضم ه��ذا الكتاب خواط��ر كاتبني عربي��ني يف رحلتني 
إىل الياب��ان بينه��ام قرن من الزم��ان، فقد ذهب أحمد 
الجرج��اوي صاح��ب جري��دة اإلرش��اد إىل اليابان عام 
1906، وكان يف طموحه تقديم صورة مالمئة عن املسلم 
تعريفاً وتبش��رياً بالدين اإلس��المي، بينام ذهب الناقد 
الدكت��ور صربي حافظ ع��ام 2012 يف زمن وصلت فيه 
صورة املسلم إىل درجة تضعنا يف موضع الدفاع ال أكرث .

تأليف: عيل أحمد الجرجاوي )1906(،

          صربي حافظ )2012(.

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث. 

مجلة الدوحة.)كتاب الدوحة 19 – 2012(.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 173.

This book includes the reflections of two 
Arab writers,who visited Japan during two 
different periods. The first is Ahmed Al-
Jerjawi, the owner of “Al-Ershad” newspaper, 
who traveled to Japan in 1906 with the hope of 
presenting an adequate image of the Muslim 
and spreading the teachings of the Islamic 
religion. The second person named Dr. Sabri 
Hafidh visited Japan in 2012, a period during 
which the Muslim has become in a position 
of defense given the false image that people 
everywhere in the world have about Islam.

Author:  Ali Ahmed Al-Jerjawi and 

Sabri Hafidh

Publisher: Ministry of Culture,Arts and 

Heritage 

Doha Magazine. (Doha Book 19 – 2012)

Standard Arabic

173 pages

Two Journeys  to Japan
رحلتـان إلـى اليــابــان
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الشاعر محمود  كتابات  الكتاب يضم مختارات من  هذا 
البدايات  منذ  الفني  تطورها  ويرصد  ونرثاً  درويش شعراً 
إىل الديوان األخري، وعالقة نتاج الشاعر بالتجربة الوطنية 

واإلبداعية.

إختيار وتقديم: فيصل دراج.                                                     

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

مجلة الدوحة.)كتاب الدوحة 15 – 2012(.                                                   

اللغة: العربية الفصحى.                                                          

عدد الصفحات: 167.                                                            

This book includes some selections of poetic 
and prose writings of the poet Mahmoud 
Darweesh. It also describes the artistic evolution 
of these works and the relationship existing 
between the poet’s works and the national and 
artistic experience. 

Selected and Presented by Faysal Darraj

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 

Heritage

(Doha Magazine).Doha Book 15 – 2012

Standard Arabic

167 pages

More Roses
ورد أكثــــــر
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قطر  عن  املعربة  والصور  اللوحات  من  العديد  به  كتاب 
الحديثة يف شتى املجاالت.

إعداد ونرش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

 إدارة املطبوعات والنرش. 

الرتجمة إىل العربية: عبداملنعم حسني أحمد.

الطبعة األوىل 2012.

اللغة: العربية وإنجليزية.

عدد الصفحات: 153.

The book includes pictures of the modern 
Qatar in the different fields. 

Produced and Published by: 

Ministry of Culture, Arts and Heritage 
(Publications Department)

Translated to the Arabic by

Abdul Moneim Husein Ahmed

1st Edition 2012

Arabic – English

153 pages

Qatar
قــــطــــــر
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تن��اول هذا الكت��اب يف باب��ه األول املبادئ الدس��تورية 
العام��ة، ويف باب�ه الث��اين تطورات النظام الدس��توري يف 
دولة قطر منذ ع��ام 1970إىل عام 2004 الذي صدر فيه 
الدستور الدائم للدولة، فيام تطرق الباب الثالث واألخري 
إىل التنظيم الدس��توري يف ظل الدس��تور الدائم، وهناك 

ملحق بالترشيعات الدس��تورية والقانونية بدولة قطر.

تأليف: أ.د رعد ناجي الجده.     

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث

إدارة البحوث والدراسات الثقافية.

الطبعة األوىل 2012.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 367.

The first chapter of the book focuses on the 
general constitutional principles, whereas the 
second chapter is about Qatar constitutional 
system’s developments during the period 
between 1970 and 2004, the year in which 
the permanent constitution of the State was 
issued. Finally, the third chapter deals with 
the constitutional regulation in the light of the 
permanent constitution. The book also includes 
an annex containing the constitutional and the 
legal legislations of the State of Qatar .

Author: Dr. Raed Naji Al-Jaddah

Publisher: Ministry of Culture,Arts and 

Heritage

(Cultural Research and Studies Department)

1st Arabic Edition 2012

Standard Arabic

376 pages

The Constitutional System In the State of Qatar
النظام الدستوري في دولة قطر
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هذه الرتجمة الفرنسية لرواية  "أسطورة اإلنسان والبحرية" 
للكاتبة القطرية دالل خليفة.                                               

اسم املؤلفة: دالل خليفة.             

الرتجمة إىل الفرنسية: جليل الغريب.

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

الطبعة األوىل 2012.

اللغة: الفرنسية.

عدد الصفحات: 269ص.

La Fable du Lac is the French translation of the 
novel entitled “Ostouratou Al-Insan Wa Al-
Buhayra ” written by the Qatari Dalel Khalifa.

Author: Dalel Khalifa

Translated to the French by Jalel El Gharbi

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

1st Edition 2012

French

269 pages

The Fable of the Lake
La Fable du Lac

أسطورة اإلنسان والبحيرة

Traduction française du roman arabe de Delal 
Khalifa.

Traducteur: Jalal Gharbi

Editeur: Ministère de la Culture, des 
Arts et du Patrimoine

Première édition 2012

Langue: français

Nombre de pages: 269
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والفائزة يف ورشة  املشاركة  األعامل  الكتيب  يضم هذا 
إدارة  نظمتهام  واللتني  الكاريكاتريي،  الرسم  ومسابقة 
والفنون  الثقافة  بوزارة  الشبابية  والفعاليات  األنشطة 

والرتاث يف العام 2012.

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                               

إدارة األنشطة والفعاليات الشبابية.                                     

الطبعة األوىل 2012.

اللغة: العربية الفصحى.                                                 

عدد الصفحات: 31.                                                    

This booklet features the participating and 
winning caricatures in the contest which 
followed the workshop of caricatures 
organized by Youth Activities and Events 
Department (Ministry of Culture, Arts and 
Heritage) in 2012.

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

(Youth Activities and Events Department)

1st Edition 2012

Standard Arabic

31 pages

The Workshop and Contest of Caricatures 2012
ورشة ومسابقة الرسم الكاريكاتيري 2012
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»فعاليات وزارة الثقافة والفنون والرتاث يف اليوم الريايض 
للدولة – الدوحة 2012«.

يؤك��د االحتف��ال باليوم الريايض للدول��ة دور الرياضة يف 
التنمية الش��املة، ويف ه��ذا اإلطار أع��دت وزارة الثقافة 
والفن��ون والرتاث برنامجاّ كب��رياّ لالحتفال بهذا اليوم ضم 
مسابقات رياضية وثقافية ومعارض وندوات ومحارضات، 
بدأ من��ذ الصباح الباكر واس��تمر حتى املس��اء، ويف هذا 
الكت��اب جولة مصوره من الفعاليات التي نظمتها الوزارة 

يف اليوم الريايض للدولة.

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

إدارة املراكز الشبابية. 

 الطبعة األوىل 2012.                                                  

اللغة: العربية الفصحى.                                                                 

The celebration of the National Sports Day 
emphasizes the role of sports in the overall 
development of the country. Within this 
framework, the Ministry of Culture, Arts and 
Heritage set up a huge program that included 
sport and cultural  competitions as well as 
exhibitions, seminars and conferences. These 
activities were launched early in the morning and 
continued until the evening.  This book features 
pictures of the different activities organized by 
the Ministry during the National Sports Day.

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 

Heritage

Youth Centers Department

1st Edition 2012

Standard Arabic

Ministry of Culture, Arts and Heritage Events Program 
during the National Sports  Day - Doha 2012

فعاليات وزارة الثقافة والفنون والتراث في اليوم الرياضي للدولة
الدوحـة 2012
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كتيب أصدر ليواكب تدشني مركز بيت الحكمة، الذي جاء 
إنشاءه تخليداً الحتفالية الدوحة عاصمة الثقافة العربية، 
الثقافة  وزارة  برج  يف  يقع  الذي  املركز  هذا  ويشمل 

والفنون والرتاث مرافق متعددة األغراض.

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

الطبعة األوىل 2012.

اللغة: العربية الفصحى واإلنجليزية.

عدد الصفحات: العربية: 20ص،

واإلنجليزية 20ص.

In parallel with the inauguration of Bait 
Al-Hekma (House of Wisdom), which was 
established in commemoration of the festivity 
of Doha, Capital of Arab Culture, the Ministry 
of Culture, Arts and Heritage published a 
book under the name of this center.

This center which was established in the 
Ministry of Culture’s tower includes multi-
purpose facilities.

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 

Heritage

1st Edition 2012

Arabic – English

Arabic text: 20 pages 

English text: 20 pages

Bait Al-Hekma Center
مركز بيت الحكمة



33

تعد حرفة السدو ومنتجاتها جزءاً من تراث قطر والخليج 
العريب، وهو فن نسايئ بشكل عام متارسه البدويات بشكل 
العربية ليعطني به صورة صادقة  الجزيرة  خاص يف شبه 
عن تفاعل اإلنسان مع بيئته الصحراوية وحسن استغالله 

ملواردها الطبيعية وتطويرها لصالحه.

إعداد:سلمى النعيمي.

تدقيق لغوي: وفاء التومي.                                                         

ترجمة: عبدالودود العمراين.                                                       

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.)إدارة الرتاث(.

الطبعة األوىل 2012. 

اللغة: العربية الفصحى واإلنجليزية.                                                

عدد الصفحات: العربية: 35، اإلنجليزية: 35.

Al-Sadu and the related products represent 
a part of Qatar and the Gulf region heritage. 
This handicraft is practiced by women, 
particularly, the Bedouin women of the 
Arabian peninsula, and it reflects human 
interaction with the desert environment 
and how natural resources were adequately 
exploited and developed to meet the needs 
of people in this region.

Editor: Salma Al-Nuaimi

Proofread by Ouafa Toumi

Translated by Abdelouadoud El Omrani

Publisher: Ministry of Culture,Arts 

and Heritage

(Heritage Department)

1st Edition 2012

Arabic – English

Arabic text: 35 pages, English text: 35 pages

Al-Sadu in Qatar
حرفة السدو في قطر
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دلي��ل صادر عن إدارة املراكز الش��بابية يش��تمل عىل 26 
مؤسس��ة ش��بابي��ة تقدم خدماتها ملختل��ف الفئ��ات يف 
املجتم��ع، ويتضم��ن تعريفاً بكل م��ؤسس��ة وتأسيس��ها 

وأعضائها وأهدافها وأقسامها ونشاطاتها.

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

إدارة املراكز الشبابية.

الطبعة األوىل 2012.

اللغة: العربية واإلنجليزية.

A guide book about the 26 youth institutions 
that act under the umbrella of the Youth 
Centers Department and serve the different 
social categories in Qatar

This book provides a brief overview of 
each institution, how it was established, its 
members, and goals as well as its sections 
and activities.

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 

Heritage 

(Youth Centers Department)

1st Edition 2012

Arabic - English

Youth Centers In Qatar
المراكز الشبابية في قطر
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تش��كل هذه الدراس��ة دعوة للتفك��ري يف الصمت ويف 
الضجي��ج يف عاملنا املعارص، وتنم ع��ن الوعي مبحيطنا، 
وميكن أن تكون مدخالً مبنياً عىل أسس علمية ملعالجة 
معضل��ة التلوث الص�وت�ي وانتش��ار األجه��زة الرقمية 
لالس��تامع إىل املوس��يقى، وغريها من ابتكارات العص�ر 
التي مل نتبني بعد تأثرياتها يف صحتنا عىل املدى البعيد.

تأليف: جورج بروشنيك.

ترجمة: د. إبراهيم يحيى الشهايب.

مراجعة: وفاء التومي.

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

إدارة البحوث والدراسات الثقافية. )وحدة الرتجمة(.

الطبعة األوىل 2012.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 294.

This study is an invitation to think about 
silence and noise in our modern world. It also 
reflects our awareness of our environment. 
Besides, it can be an introduction built on 
scientific bases to address the problem of 
sound pollution and the spread of digital 
devices of music and the other  innovations 
of the times that we have not yet discerned its 
long-term effects on our health.

Author: George Prochnik

Translated by Dr. Ibrahim  Yahya Al-Shehabi

Revised by OufaThoumi

Publisher: Ministry of Culture,Arts and 
Heritage

Cultural Research and Studies Department

(Translation Unit)

1st Arabic Edition 2012

Standard Arabic

294 pages

In Pursuit of Silence: Listening for Meaning in a World of Noise
سعيًا للصمت واإلصغاء لتحصيل المعنى في عالم الصخب
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الثالثة ضمن سلسة  الرتبوية  الوثيقة  هو  الكتاب  هذا 
عدداً  املؤلف  فيه  عرض  وقد  اللغات"،  تعليم  "وثائق 
اللغات من منظورات  تعليم  النظريات يف  أحدث  من 
منجزات  عىل  انصب  قد  تركيزه  كان  وإن  مختلفة، 

مدرسة البندقية يف مجال تعليم اللغات.

تأليف : فابيو كاوون. ترجمة: رشيد بلحبيب.                    

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

إدارة البحوث والدراسات الثقافية.      

الطبعة األوىل 2012.

اللغة: العربية الفصحى.                 

عدد الصفحات: 72.      

This book is the third educational 
document in a series entitled “Language 
Teaching Documents”. The author presents 
throughout this book some of the latest 
theories in language teaching, though his 
main focus was on the achievements of the 
Venetian school in this field.

Author: Fabio Caon

Translated by Rasheed Bilhabeeb

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 

Heritage

(Cultural Research and Studies Department)

1st Arabic Edition 2012

Standard Arabic

72 pages

The Fun in Learning Languages  
methodological challenge

المتعة في تعلم اللغات - تحدّ منهجي



37

هل من املمكن خلق قواس��م مشرتكة بني عامل التجارة 
وامل��ال؟، وبي�ن عال�م الف��ن واألدب؟، أم أنهام خط�ان 
متوازيان ال يلتقي���ان؟، هل ميك�ن لألديب أن يتقم�ص 
ش��خصية التاجر؟، وهل ميكن لرج��ل األعامل أن يفتنت 

باألدب؟، هذا ما سنقرأه يف هذه الرواية.   

تأليف: مارتا ماكثي.

ترجمة: أ.د. منذر محمود محمد.  

مراجعة: أ. عبد الودود العمراين.                            

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                     

إدارة البحوث والدراسات الثقافية - وحدة الرتجمة.         

الطبعة األوىل 2012.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 600.

Is it possible to create commonalities 
between the world of trade and money and 
that of art and literature, or they are two 
fields that do not meet? Can the author 
play the role of a tradesman and can the 
business man be fascinated with literature? 
This is what we will read about in this novel. 

Author: Martha McPhee

Translated by Dr. Mondhir Mahmoud Mohammed

Revised by Abdelouadoud El Omrani

Publisher: Ministry of Culture,Arts and 
Heritage

Cultural Research and Studies Department

(Translation Unit)

1st Arabic Edition 2012

Standard Arabic

600 pages

Dear Money
Novel

المال العزيز “رواية”
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هذا الن�ص مس��توح�ى م�ن التاريخ القديم لسلطنات 
كانت سائدة يف السودان ردح�اً من الزمن، وإن تصادف 
وتشابهت بعض أحداثه وشخصياته وأسامئه مع أحداث 

أو شخصيات أو أسامء حاض�رة اآلن.

تأليف: أمري تاج الرس.

الله.  عبد  أمل  عبدالله،  الوهاب  عبد  ترجمة: 

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                      

إدارة البحوث والدراسات الثقافية.                             

الطبعة األوىل 2012.

اللغة: اإلنجليزية.                                              

عدد الصفحات: 389.                                              

Although the novel is inspired from the 
ancient history of sultanates that were 
prevalent in Sudan for a long period of 
time, some of its events, characters and 
names are similar to those of the present 
time.

Author: Amir Taj Al-Sirr

Translated by Abdulwahab Abdullah 

and Amel Abdullah

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 

Heritage

(Cultural Research and Studies Department)

1st Edition 2012

English

389 pages

The Korak Council
Novel

مـهـر الصيـاح “روايــة”
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العالمة  للشيخ  الشعرية  )االختيارات  الشعر  جواهر   
عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله( باإلضافة إىل كون 
وقاضياً  بن زيد آل محمود عاملاً  العالمة عبدالله  الشيخ 
كبرياً، كان يهتم بقراءة الشعر وجمعه، وهذا الكتاب ضم 

اختيارات وقراءات الشيخ العالمة الشعرية.

جمعها وراجعها:
عبدالرحمن بن عبدالله بن زيد آل محمود.

نقلها وحققها: الدكتور رياض عبدالحميد مراد.

تقديم: األديب الشيخ عبدالله بن خميس.                                     

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                                     

اللغة:العربية الفصحى. الطبعة األوىل 2011.                                                          

القسم األول: 512، القسم الثاين: 1154.       

Poetry Masterpieces (Scholar Sheikh Abdullah 
Bin Zayed Al Mahmoud -Poetry Selections)

Being an erudite scholar and judge did not 
prevent  Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Mahmoud 
from reading and collecting poems. This book 
features the poetry  selections and readings of 
the erudite scholar Sheikh Abdullah Bin Zayed 
Al Mahmoud.

Collected and Revised by Abdul Rahman 
Bin Abdullah Bin Zayed Al Mahmoud

Transcribed and Proofread by

Dr. Readh Abdulhameed Mourad

Presented by the Writer Sheikh Abdullah 
Bin Khamees

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

Standard Arabic

1st Edition 2011

Volume I (512 pages)Volume II (1154 pages)

Poetry Masterpieces
جواهــر الشـعــر
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كتاب يتناول فن املقال األديب، ويتخذ مناذج من أربعة من 
كتاب املقال األديب العامليني .                                                        

تأليف: مجموعة من املؤلفني.                

ترجمة: غادة الحلواين.                                                    

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

مجلة الدوحة. )كتاب الدوحة 1- 2011(.                 

عدد الصفحات: 70.  

In this book, the author deals with the art of 
literary article writing and presents samples 
from the works of four international writers 
of this kind of articles.

Author: Group of Authors

Translated by Ghada Al-Halwani

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 

Heritage

Doha Magazin. (Doha Book 1 – 2011)

70 pages

The Charm of the Tale
فتنـة الحكـاية
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الطيور  لسان  عىل  املؤلف  كتبها  لألطفال  قصص  عرش 
والف�راش والحي�وان، وق�د ف�از به�ا بج�ائ�زة الدول�ة ألدب 

الطف�ل عام 2010م.

تأليف: شهاب سلطان.                                                      

والت��راث. والفن�ون  الثق�اف�ة  وزارة  الناش�ر: 

جائزة الدولة ألدب الطفل. 

الطبعة األوىل 2011 .                                             

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 86.                                                       

This work includes ten stories for children, 
which characters are birds, butterflies and 
animals. The story collection won the State 
Award for Children Literature 2010.

Author: Shehab Sultan

Publisher: Ministry of Culture,Arts and 

Heritage

(State Award for Children’s Literature)

1st Arabic Edition 2011

Standard Arabic

86 pages

Little Sparrow’s Dream
حلم العصفور الصغير



42

الحرية االفرتاضية »حيادية الش��بكة وحرية التعبري يف عرص 
اإلنت�رن��ت« فوائد االنرتنت الجم���ة ال تجعلن�ا نعطيها صكاّ 
عىل بياض، بل يتعني دراسة جميع نواحيها ومالمحها يك نتأكد 
من خلو العسل من الس��م، وهذا الكتاب ينتقد التنقيحات 
التي حصلت مؤخ��راً عىل قانون حري��ة التعبري يف الواليات 
املتحدة، التي متنع الحكومة من الرقابة عىل التعبري، وتسمح 
لل��رشكات التجارية بالرقابة وفق ما تراه، وتس��مح ملقدمي 

خدمات اإلنرتنت بالتحكم يف املحتويات املنشورة. 

تأليف: داون نونسياتو. ترجمة: أنور الشامي. 

مراجعة: وفاء التومي.                                  

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

إدارة البحوث والدراسات الثقافية.)وحدة الرتجمة(.   

الطبعة األوىل 2011.

للغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 230.

Virtual Freedom ”Net Neutrality and Free Speech in the 
Internet Age” Despite the numerous benefits of the 
Internet, we should be careful while using it, and we 
should examine all its aspects and features to make 
sure that everything is safe. This book criticizes the 
recent amendments made to the law on the freedom of 
expression in the USA which prevents the government 
from exerting control over the expression, while 
permitting both commercial companies to apply 
censorship according to what it sees as convenient and 
Internet providers to monitor the published contents.

Author: Dawn Nunziato

Translated by Anwar Al-Shami

Revised by OuafaToumi

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage
Cultural Research and Studies 
Department. (Translation Unity)

1st Arabic Edition 2011

Standard Arabic

230 pages

Virtual Freedom
الحرية االفتراضية 
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يف ه��ذا الكتاب محاولة لإلس��هام يف حرك��ة نقد أدب 
األطفال، ومناقشة اآلراء واملشكالت واملفاهيم اإليجابية 
والسلبية التي عرفتها األجناس األدبية العربية املقدمة، 
ومنه��ا هذا النوع م��ن األدب، والكت���اب فائ�ز بجائزة 

أدب الطفل عام 2010.

تأليف: د. سمر روحي الفيصل.

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                                   

الطبعة األوىل 2011.

اللغة: العربية الفصحى.                                                    

عدد الصفحات: 162.  

This book is an attempt to contribute to the 
children’s literature criticism movement. It 
addresses views and issues as well as positive 
and negative notions in the Arabic literary 
genres, including the children’s literature. 
The book won the State Award for Children’s 
Literature in 2010.

Author: Dr. Samar Roohi Al-Faysal

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 

Heritage

1st Arabic Edition 2011

Standard Arabic

162 pages

Children’s Literature Issues
قضايا أدب األطفال
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اثنت��ان وثالث��ون قصيدة ش��عرية لألطف��ال تغنى فيها 
الشاعر لفلسطي�ن والع�رب، وتسته�دف الفئ�ة العمرية 
ما بني الثامنة والثانية عرشة، وقد فاز بها الشاعر بجائزة 

الدولة ألدب الطفل عام 2009.

تأليف: محمد قرانيا.     

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث. 

جائزة الدولة ألدب الطفل.

الطبعة األوىل2011. 

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 78. 

This collection of 32 poems about Palestine 

and Arabs is dedicated to children aged 

between 8 and 12 years old. This collection 

won the State Award for Children Literature 

in 2009.

Author: Mohammed Qraniya

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 

Heritage

(State Award for Children’s Literature)

1st Arabic Edition 2011

Standard Arabic

78 pages

Gaza in the Eyes -Poems for children
غزة في العينين “قصائد شعرية لألطفال” 
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والفرنسية،  اإلنجليزية  اللغتني  إىل  مرتجم  شعر  ديوان 
يحتوي عىل العديد من املحاورالشعرية املتنوعة.      

تأليف: سنان املسلامين.                       
الرتجمة إىل اإلنجليزية: النور عثامن ابكر.  
الرتجمه إىل الفرنسية: نزار شقرون.          
النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.       

الطبعة األوىل 2011.
اللغة: اإلنجليزية، الفرنسية.                   

عدد الصفحات:الفرنسية: 165 اإلنجليزية: 159.   

Numerous and various themes are dealt with 

in this poetry collection, which was translated 

to English and French .

Recueil de poésie Nimbus, traduit de l’arabe 

au français par Nizar Chakroune et présentant 

divers thèmes traités dans des poèmes courts 

et tranchants dans le style du “poème-flash”.

Author: Senan Al-Muslemani
English translation: Al-Noor Othman Abakr
French translation:  Nizar Chakroun
Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage
1st Arabic Edition 2011
English – French
French text: 165 pages. English text: 159 pages

Auteur: Senan Al-Meslamani
Traduction française: Nizar Chakroune
Edition: Ministère de la Culture, des Arts et 
du Patrimoine
Première édition française 2011
Nombre de pages: 165

NIMBUS
 ديــــوان “مـــــــزن”
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يتن��اول هذا الكتاب الحياة الحيوانية يف قطر من طيور 
وزواح��ف وغي�رها، متضمن�اً تعريف��اً لهذه الحيوانات 

وص�وراً لها. 

تأليف: محمد جاسم عبد الجبار.              

ترجمة: بدور القحطاين – سامي بن الصغرّي.

مراجعة: فرانسيس غيلسبي.                                         

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

إدارة البحوث والدراسات الثقافية.

الطبعة األوىل 2011.

اللغة: االنجليزية. عدد الصفحات: 167.

The book includes pictures and detailed 

descriptions of the different animals living 

in Qatar, including birds, reptiles and 

others. 

Author: Mohammed Jasim Al- Abduljabbar

Translated by Bodoor Al-Qahtani & Sami 

Ben Sghayer

Scientific Editing: Frances Gillespie

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 

Heritage

(Cultural Research and Studies Department)

1st Arabic Edition 2011

English

67 pages

Introduction to Qatar Fauna
منظومة حيوانات قطر
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ضم القرار األمريي الصادر بإنشاء وزارة الثقافة والفنون 
وال��رتاث اختصاصات الوزارة وهيكلها التنظيمي، وٌحّدد 
لكل إدارة يف الوزارة اختصاصاتها لتكون الرؤية واضحة 
وحتى ال يكون هناك أي تعارض أو تداخل يف العمل يف 
إطار رؤية ش��املة سعياً لتحقيق األهداف التي أنشئت 

الوزارة من أجلها.

إرشاف: د. مرزوق بشري مرزوق.

إعداد: زهري رضوان غزال.

املراجعة واملتابعة: عبد الله الزوايدة.

ترجمة : عبد الودود العمراين.

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

إدارة البحوث والدراسات الثقافية.

الطبعة األوىل 2011.

اللغة:العربية الفصحى، االنجليزية.

عدد الصفحات: العربية: 64  اإلنجليزية : 52.                                          

The Emiri decision on the establishment of 

the Ministry of Culture, Arts and Heritage 

includes the Ministry’s prerogatives and its 

organizational structure. It also specifies 

the terms of reference of each department 

in order to clarify the vision an avoid any 

confusion or overlap in the workflow on 

one hand and achieve the goals for which 

the Ministry was created on the other. 

Supervision: Dr. Marzouk Basheer Marzouk

Text: Zouhayer Radhouan Ghazel

Revised by Abdullah Al-Zuwaidah

Translated by : Abdelouadoud El Omrani

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 

Heritage

(Cultural Research and Studies Department)

1st Arabic Edition 2011

Arabic – English

Arabic text: 64 pages, English text: 52 pages

Ministry of Culture, Arts and Heritage – Ministry’s Prerogatives
وزارة الثقافة والفنون والتراث - اختصاصات الوزارة
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ديوان ش��عري للش��اعر محمد محمد عيل صدر ضمن 
سلسل�ة ش�ع�راء م�ن السودان ، ويشم�ل الدي��وان 97  

قصيدة متنوعة يف األغراض واألفكار واألساليب.

تأليف: محمد محمد عيل.                                                    

مراجعة ومتابعة: عبد الله الزوايدة.                                         

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

إدارة البحوث والدراسات الثقافية.

قسم االصدارات الثقافية والنرش.

الطبعة األوىل 2011.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 255.

A poetry collection by Mohammed 

Mohammed Ali, published as part of the 

“Poets from Sudan” series

This poetry collection comprises 97 poems, 

which vary in terms of themes, ideas and 

writing style.

Author: Mohammed Mohammed Ali

Revised by Abdullah Al-Zuwaidah

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

Cultural Research and Studies Department 

(Cultural Publications Section)

1st Arabic Edition 2011

Standard Arabic

255 pages

The Complete Poetry Collection
المجموعة الشعرية الكاملة
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ديوان ش��عري للدكتور محيي الدين صابر، صدر ضمن 
سلسلة شعراء من الس�ودان، ويشم�ل 79 قصيدة تنقل 
فيها الش��اعر بي�ن أغ�راض الشع�ر العدي�دة والم�س يف 

العديد منها أرض الواقع.

تأليف: د. محيي الدين صابر.                                               

مراجعة ومتابعة: عبد الله الزوايدة.                                          

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

إدارة البحوث والدراسات الثقافية.

قسم االصدارات الثقافية والنش�ر.

الطبعة األوىل 2011.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 203.

A poetry collection of the poet Dr. Muhe 

Ad-din Sabir published as part of “Poets 

from Sudan” series

In this collection, which includes 79 poems 

on various themes, the poet addresses 

numerous real-life issues.

Author: Dr. Muhe Ad-din Sabir

Revised by Abdullah Al-Zuwaidah

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 

Heritage

Cultural Research and Studies Department

(Cultural Publications Section)

1st Arabic Edition 2011

Standard Arabic

203 pages

From the Sand
مـن التـراب
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صدر  املجذوب   املهدي  محمد  للشاعر  شعري  ديوان 
ضمن سلسلة شعراء من السودان، ويشمل هذا الديوان 

عىل 51 قصيدة شعرية متنوعة املواقف واألحداث .  

تأليف: محمد املهدي املجذوب.

مراجعة ومتابعة: د. باسم عبود.

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

إدارة البحوث والدراسات الثقافية.

قسم االصدارات الثقافية والنرش.

الطبعة األوىل 2011.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 111.

A poetry collection of the poet Mohammed 

Al-Muhannadi Al-Majthub published as part 

of “Poets from Sudan” series

 The collection includes 51 poems depicting 

various attitudes and events.

Author: Mohamed Al-Mahdi Al-Majthubi

Revised by Dr. Bassim Abbud

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage
Cultural Research and Studies Department
Cultural Publications Section

1st Arabic Edition 2011

Standard Arabic

111 pages

Raid and Sunset
غــارة وغـــروب
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ديوان شعري للشاعر حسني محمد حمدنا الله  صدر 
ضمن سلسلة شعراء من السودان، وفيه خاض الشاعر 
بشعره املعارك الوطنية وعرب عن مشاعره ومشاعر أمته.

تأليف: حسني محمد حمدنا الله.                                              

مراجعة ومتابعة: د. باسم عبود.                                             

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

إدارة البحوث والدراسات الثقافية.

قسم االصدارات الثقافية والنرش.

الطبعة األوىل 2011.                                             

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 189.  

A poetry collection of Husein Mohammed 

Hamdan Allah published as part of “Poets 

from Sudan” series

The poet describes through his poetry 

the different battles that took place in his 

country, and expresses at the same time 

his patriotic sentiments that he shares with 

people.

Author: Husein Mohammed Hamdan Allah

Revised by Dr. Bassim Abbud

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage
Cultural Research and Studies Department
(Cultural Publications Section)

1st Arabic Edition 2011.

Standard Arabic.

189 pages.

My Chalumeau
شّبـابتي
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ديوان شعري للشاعر الدكتور سعد الدين فوزي صدر 
ضمن سلسلة شعراء من السودان، ويشمل 82 قصيدة 

متنوعة األغراض واألساليب. 

تأليف: الدكتور سعد الدين فوزي.

مراجعة ومتابعة: د. باسم عبود.

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

إدارة البحوث والدراسات الثقافية.

قسم االصدارات الثقافية والنرش.

الطبعة األوىل 2011.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 183.

A poetry collection of the poet Dr. Saad Ad-

din Fawzi that was published as part of “Poet 

from Sudan” series

 In this collection, which includes 82 poems, 

the poet deals with various topics and uses 

diverse styles.

Author: Dr. Saad Ad-din Fawzi

Revised by Dr. Bassim Abbud

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage
Cultural Research and Studies Department
(Cultural Publications Section)

1st Arabic Edition 2011

Standard Arabic

183 pages

From the Valley of Abqar
من وادي عبقــر
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ديوان شعري للشاعر محمد عثامن عبدالرحيم  صدر 
ضمن سلسلة شعراء من السودان، ويشمل 71 قصيدة 

متنوعة األغراض.

تأليف: محمد عثامن عبد الرحيم.                                         

مراجعة ومتابعة: عبد الله الزوايدة.                                        

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

إدارة البحوث والدراسات الثقافية.

قسم االصدارات الثقافية والنرش.

الطبعة العربية األوىل 2011.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 127.

A poetry collection of the poet Mohammed 

Othman Abdul Raheem published as part 

of “Poets from Sudan” series

 This poetry collection is comprised of 71 

poems on various themes.

Author: Mohammed Othman Abdul Raheem

Revised by Abdullah Al-Zuwaidah

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage.
Cultural Research and Studies Department
(Cultural Publications Section)

1st Arabic Edition 2011

Standard Arabic

127 pages

In the Scale of Men’s Values 
فـي مـيزان قيـم الرجـال
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ديوان شعري للشاعر الشيخ عثامن محمد أونسة  صدر 
ضمن سلسلة شعراء من السودان، ويشمل 81 قصيدة 

متنوعة األغراض واألساليب.

تأليف: الشيخ عثامن محمد أونسة.

مراجعة ومتابعة: د. باسم عبود.

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

إدارة البحوث والدراسات الثقافية.

قسم االصدارات الثقافية والنش�ر.

الطبعة األوىل 2011.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 177.

This poetry collection by Sheikh Othman 

Mohammed Awnasa was published as a 

part of “Poets from Sudan” series.

This poetry collection comprises 81 poems 

on a variety of topics.

Author: Sheikh Othman Mohammed Awnasa

Revised by Dr. Bassim Abbud

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage
Cultural Research and Studies Department
(Cultural Publications Section)

1st Arabic Edition 2011

Standard Arabic

177 pages

Dewan Umm Al-Qura
The Main Village

ديــوان أم القــرى
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ديوان ش��عري صدر للش��اعر أبو القاس��م عثامن صدر 
ضمن سلس��لة ش��عراء م�ن الس��ودان، ويحت�وي عىل 
66 قصي�دة متنوع�ة األغ�راض، ومناس��بة القصي�دة أو 

مك�ان نش�ره�ا.

تأليف:أبوالقاسم عثامن.

مراجعةومتابعة: عبدالله الزوايدة.

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.
إدارة البحوث والدراسات الثقافية.
قسم االصدارات الثقافي�ة والنش�ر.

الطبعة األول�ى 2011.

اللغ�ة: العربي�ة الفصح�ى.

عدد الصفح�ات: 135. 

A poetry collection of the poet Abu Al-
Qasim Othman published as a part of 
“Poets from Sudan” series

 The collection includes 66 poems on various 
themes in addition to some information 
about the poet’s writing motives and the 
place of publication of each poem.

Author: Abu Al-Qassim Othman

Revised by Abdullah Al-Zuwaidah

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

Cultural Research and Studies Department

(Cutural Publications Section)

1st Arabic Edition 2011

Standard Arabic

135 pages

On the Beach of Fata Morgana   
على شاطئ السراب
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ديوان ش��عري للش��اعر مصطفى طيب األس��امء صدر 
ضمن سلسلة ش��عراء من الس��ودان، واشتمل عىل 42 
قصي��دة، كل قصيدة كتب الش��اعر مناس��بتها وتاريخ 

كتابتها.

تأليف: مصطفى طيب األسامء.

مراجعة ومتابعة: عبد الله الزوايدة. 

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

إدارةالبحوث والدراسات الثقافية.

قسم اإلصدارات الثقافية والنرش.

الطبعةاألوىل 2011.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 95.  

This collection of 42 poems by the poet 

Mustafa Tayeb Al-Asma was published as 

part of “Poets from Sudan” series.

In this collection, the poet specifies the 

occasion and the date on which he wrote 

each of these poems.

Author: Mustafa Tayeb Al-Asma

Revised by Abdullah Al-Zuwaidah

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

Cultural Research and Studies Department

(Cultural Publications Section)

1st Arabic Edition 2011

Standard Arabic

95 pages

The Song-Houses
المـغــانــي
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ديوان شعري للشاعر محمد عثامن كجراي صدر ضمن 
سلسلة شعراء من الس��ودان، ويحتوي عىل 20 قصيدة 

شعرية تنوع فيها الشاعر يف األغراض واألساليب. 

تأليف: محمد عثامن كجراي.

مراجعة ومتابعة: عبد الله الزوايدة.                                        

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

إدارة البحوث والدراسات الثقافية.

قسم االصدارات الثقافية والنش�ر.

الطبعة العربية األوىل 2011.                                            

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 59.

A poetry collection of the poet Mohammed 

Othman Kajray published as part of “Poets 

from Sudan” series

In this collection which comprises 20 poems 

on a variety of topics, the poet expresses 

his thoughts using diverse styles.

Author: Mohammed Othman Kajray

Revised by Abdullah Al-Zuwaidah

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

Cultural Research and Studies Department

(Cultural Publications Section)

1st Arabic Edition 2011

Standard Arabic

59 pages

Into the Fields Mirrors
في مــرايا الحقــول
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ديوان شعري للشاعر الجييل صالح الدين صدر ضمن 
سلسلة شعراء من السودان، ويحتوي عىل 18 قصيدة 
تنوعت يف األفكار واألغراض، وتعريف بسيط بالشاعر.

تأليف: الجييل صالح الدين.

مراجعة ومتابعة: عبد الله الزواي�دة.

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

إدارة البحوث والدراسات الثقافية.

قسم االصدارات الثقافية والنرش.

الطبعة األوىل 2011.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 59.

This poetry collection by Al-Jeli Salah Ad-

din is a part of “Poets from Sudan” series.

The collection includes 18 poems on 

diverse subjects expressing the poet’s 

various thoughts. It also comprises a brief 

biography of the poet.

Author: Al-Jeli Salah Ad-din

Revised by Abdullah Al-Zuwaidah

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

Cultural Research and Studies Department

(Cultural Publications Section)

1st Arabic Edition 2011

Standard Arabic

59 pages

Some Piety
شيء من التقوى
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ديوان شعري للشاعر فضل الحاج عيل، وقد صدر ضمن 
عن  نبذة  عىل  ويشتمل  السودان،  من  شعراء  سلسلة 

حياة الشاعر، و 35 قصيدة متعددة األغراض. 

تأليف: فضل الحاج عيل.

مراجعة ومتابعة: عبد الله الزوايدة.

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                               

إدارة البحوث والدراسات الثقافية.

قسم اإلصدارات الثقافية والنرش.

الطبعة العربية األوىل 2011.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات:75.

A poetry collection by Fadhil Al-Haj Ali, 
published as part of “Poets form Sudan” 
series

The collection is comprised of an overview 
of the poet’s life and 35 poems on various 
subjects.   

Author: Fadhil Al-Haj Ali

Revised by Abdullah Al-Zuwaidah

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage.
Cultural Research and Studies Department
(Cultural Publications Section)

1st Arabic Edition 2011

Standard Arabic

75 pages

The Revolutionary Revelation 
الـوحـي الثائر
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قصة  عرشة   خمس  عىل  اشتملت  قصصية  مجموعة 
تنوعت يف األفكار وطريقة تناولها للمواضيع املطروحة. 

تأليف: د. هدى النعيمي.                                      

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                    

الطبعة األوىل 2011.

اللغة: العربية الفصحى.                                          

عدد الصفحات: 113.    

This story collection is comprised of 15 
short stories addressing some key issues 
in different ways. 

Author: Dr. Huda Al-Nuaimi

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

1st Edition 2011

Standard Arabic

113 pages

A Situation Similar to Us
حـالـة تشبهنـا
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تأليف: حصة العويض.                                        

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                     

الطبعة األوىل 2011.

اللغة: العربية الفصحى.                                      

عدد الصفحات: 54.         

Author: Hessa Al-Awadhi

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

1st Edition 2011

Standard Arabic

54 pages

مجموع�ة قصصي�ة مكون�ة من خمس قصص متنوع�ة، 
وهي ع�ادل والعصفور، ومتى أكب�ر، وغط�اء الش��مس، 
وهيا نقرأ، ومطر وشجر، وكل منها لها هدف وفيها عربة.

The collection is comprised of five diverse 
stories: “Adel and the Sparrow”, “When 
will I Grow up”, “The Sun’s Cover”, “Let’s 
Read” and “Rain and Trees”. Each of these 
stories has a specific goal and conveys a 
moral message.

A Story Collection for Kids
المجموعة القصصية للبراعم الصغيرة
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 مجموعة قصصية متنوعة اش��تملت عىل 14 قصة، من 
ضمنها قصة حمل اإلصدار عنوانها .

تأليف: نورة محمد فرج.                                         

النارش : وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                      

الطبعة األوىل 2011.

اللغة: العربية الفصحى.                                          

عدد الصفحات: 79.                                               

This diversified collection is comprised 
of 14 stories and carries the title of one of 
these stories. 

Author: Noora Mohammed Faraj

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage.

1st Edition 2011

Standard Arabic

79 pages

The Insults
الــمـراجـــم
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يق��دم مايكل غيل��ن يف "جس��ور إىل الالنهاي��ة" نظرة 
جديدة إىل الرياضي�ات يف ق�الب أدب�ي ممتع"، ويعطي 
درساً جذاباً يف التثقيف الريايض موجها لغري املتخصصني 

يف الرياضيات.

تأليف: د. مايكل غيلن. ترجمة: د. عامر شيخوين.

مراجعة: أ. بدر الدين عالء الدين، وفاء التومي.     

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.               

إدارة البحوث والدراسات الثقافية - قسم الرتجمة.     

الطبعةاألوىل 2011.

اللغة: العربية الفصحى.                                 

عدد الصفحات: 192.         

In “Bridges to Infinity”, Michael Guillen 
offers through an enjoyable literary style a 
new perception of mathematics and gives an 
interesting lesson on mathematical education 
to the non-mathematics specialists.

Author: Dr. Michael Guillen

Translated by Dr. Amer Shekhouni 

Revised by Bader Eddeen Ala Eddeen 
and Ouafa Toumi

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

Cultural Research and Studies Department 

(Translation Unit)

1st Arabic Edition 2011

Standard Arabic

192 pages 

Bridges to Infinity: the human side of mathematics
جسور إلى الالنهاية )الجانب اإلنساني من الرياضيات (
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يف شهر أكتوبر من كل عام، تعلن أكادميية نوبل الحائز 
ع��ىل جائزة نوبل لألدب، ويٌطل��ب منه تحرير محارضة 
يلقيها يف مقر األكادميية يف ستوكهومل، وتشكل املحارضة 
فرصة ذهبية للفائزين ملخاطبة العامل، فهي شهادة عىل 

أعاملهم وعىل عرصهم ورؤيتهم لألدب.

ترجمة: عبد الودودالعمراين. مراجعة: وفاء التومي.

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                      

إدارة البحوث والدراسات الثقافية - قسم الرتجمة.             

الطبعةاألوىل 2011.

اللغة: العربية الفصحى.                                           

عدد الصفحات: 212.                                              

Each year during October, Nobel Academy 

announces the winner of the Nobel Prize in 

Literature. The Nobel laureate is required to 

deliver a lecture at the Academy Headquarters 

in Stockholm. The lecture represents a golden 

opportunity for laureates to speak to the 

world and is a testament to their work, epoch 

and literary vision.

Translated by Abdelouadoud El Omrani

Revised by Ouafa Toumi

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage. 
Cultural Research and Studies Department
(Translation Unit)

1st Arabic Edition 2011.

Standard Arabic

212 pages

Lectures of Nobel Laureates in Literature 2000 - 2010
محاضرات الحائزين على جائزة نوبل لألدب 2000 - 2010
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كتاب يضم ترجمة أقاصيص م��ارك توين ومنها ضفدع 
مقاطعة كاالف��رياس، وهو خرافة أمريكية تش��به قصة 
ي�وناني�ة قدمي�ة، ولن يك�ون من املستغرب أن النسخ�ة 
الي�وناني�ة مستوح�اة من هندوسي�ة، والهندوسي�ة من 
غريها، وبغض النظر ع��ن أصوله�ا تبق�ى قصة أمريكية 

تعكس شيئاً من جوهر أمريكا.  

تأليف: مارك توين.

ترجمة: خليفة هزاع.                                                       

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                      

إدارة البحوث والدراسات الثقافية.                             

الطبعة األوىل 2011.

اللغة: العربية الفصحى.                        

عدد الصفحات: 319.                          
The book is a collection of translated stories 

written by Mark Twain, including the story 

entitled “The Notorious Jumping Frog of 

Calaveras County,” which is an American 

fairy tale inspired from ancient Greek story. 

Not surprisingly that the Grecian version was 

itself inspired from a Hindu edition, and this 

latter was also inspired from another. But, 

regardless its origin, “The Notorious Jumping 

Frog of Calaveras County” is an American story 

reflecting a part of the American character.

Author: Mark Twain

Translated by Khalifa Hazzaa

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage
Cultural Research and Studies Department

1st Arabic Edition 2011

Standard Arabic

319 pages

The Notorious Jumping Frog of Calaveras County and other Stories
ضفدع مقاطعة كاالفيراس النّطاط الشهير وقصص أخرى
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ح��رّي بنا يف مس��تهل العق��د الثاين من الق��رن الواحد 
والعش���رين أن نلتف��ت إىل تج�ارب إنس��انية غري تلك 
الكالسيكية التي تعّج بها املكتبات، وحرّي بنا أن نستلهم 
كذلك التجارب الدميقراطية القادمة من املرشق، السيام 

القارة اآلسيوية وشبه القارة الهندية.  

تأليف: موالنا ابو الكالم آزاد. 

ترجمة: د. نبيلة يوسف الزواوي.

مراجعة: أ.د. محمد لطفي اليوسفي.                          

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

إدارة البحوث والدراسات الثقافية- وحدة الرتجمة.            

الطبعة األوىل 2011.

اللغة: العربية الفصحى.                                         

عدد الصفحات: 350.

It really behooves us in the beginning of the 

second decade of the 21st  century to shed 

light on human experiences other than the 

classical ones that libraries are teeming 

with them. It also behooves us to find out 

about the democratic experiences of the 

east, particularly in the Asian continent and 

the Indian sub-continent.

Author: Mawlana Abu Al-Kalem Azad

Translated by Dr. Nabila Yusuf Al-Zouaoui

Revised by Dr. Mohammed Lotfi Al-Yusufi

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage.
Cultural Research and Studies Department
(Translation Unit)

1st Arabic Edition 2011

Standard Arabic

350 pages

India Regains Freedom
الهـنـد تظفـر بالحـريـة



67

»دراس��ات يف التاري��خ االقتص��ادي ملنطق��ة الخليج يف 
العصور الوس��ط�ى« ه��ذا الكتاب دراس��ة ومع�الج�ة 
ملوضوعات متنوعة يف التاريخ االقتصادي ملنطقة الخليج 
العريب يف العصور الوس��طى ضمن مدى زمني ميتد من 

ظهور اإلسالم وحتى نهاية القرن الرابع الهجري.

تأليف: أ.د. سيف بن شاهني بن خلف املريخي.

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                                

الطبعة األوىل 2011.

اللغة: العربية الفصحى.                                                    

عدد الصفحات: 252. 

“Studies on the Economic History of the Gulf 
Region during the Middle Ages”

This book is based on a study addressing a 
variety of subjects related to the economic 
history of the Arabian Gulf region during 
the middle ages (from the emergence of 
Islam until the end of the 4th century AH).

Author: Dr. Sayf Bin Shaheen Bin Khalaf 
Al-Mrikhy

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

1st Arabic Edition 2011

Standard Arabic

252 pages

Studies on the Economic History of the Gulf Region
دراسات في التاريخ االقتصادي لمنطقة الخليج 
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ثالث  يف  العربية  اللغة  تأثري  الكتاب  هذا  يتناول 
واألردية  الهندية  الهند،هي  لغات  من  رئيسية  لغات 
والتاميلية، ويبني املؤلف أهمية اللغة العربية بالنسبة 
املنطقة  هذه  أهل  بحياة  ارتبطت  فقد  الهند،  للغات 
عىل امتداد سبعة قرون من الزمن، وكانت ذات مكانة 

عالية يف الثقافة والدين واإلدارة. 

تأليف: د. سيد محمد منور نينار.                                      

ترجمة: قايض عبد الرشيد الندوي.                                   

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

الطبعة األوىل 2011.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 595.

The book describes the impact of the Arabic 

language on three major Indian languages 

namely Hindi, Urdu and Tamil. The author 

demonstrates the importance of the Arabic 

language for the other Indian languages and 

how it has become a part of the life of the 

inhabitant of this region over seven centuries, 

in addition to its significant presence in their 

culture, religion and administration.

Author: Dr. Sayed Mohammed 
Monawar Nenar

Translated by Qadhi Abdulrasheed 
Al-Nadawi

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage.

1st Edition 2011

Standard Arabic

595 pages

Arabic language Impact on Indian languages
تأثير اللغة العربية في لغات الهند
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وآلياته يف صناعة  التحيز  الكتاب موضوع  يبحث هذا 
الخصوص،  الغربية عموماً وهوليود عىل وجه  السينام 
السينام  صناعة  يف  التحيز  آلية  تفكيك  عىل  ويعمل 
تفرض  التي  املركبة  العملية  إىل  املشاهد  تنبيه  بغرض 

رؤى وأفكار وقناعات اآلخر عليه.

تأليف: خالد املحمود.                                                 

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

الطبعة األوىل 2011.

اللغة: العربية الفصحى.                 

عدد الصفحات: 173. 

The Book addresses the bias issue and its 

mechanisms in the western film industry 

in general and in Hollywood in particular. 

Through this book, the author tries to 

dismantle the bias mechanism in the 

cinematographic industry in order to raise 

awareness among spectators of the complex 

operation which aims at imposing the 

other’s visions, ideas and convictions.

Author: Khaled Al-Mahmoud

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage.

1st Edition 2011

Standard Arabic

173 pages

The Biased Image : Bias in Film Editing
الصور المتحيزة “التحيز في المونتاج السينمائي”
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أغراضها  يف  الشاعر  قصائد  فيه  تنوعت  شعري  ديوان 
وثانية  العامل،  أحداث  الشاعر  يحايك  فتارة  الشعرية، 

يحن لبالده، وأخرى يتساءل.

تأليف: عيل مريزا محمود.                                 

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                    

الطبعة األوىل 2011.

اللغة: العربية الفصحى.                                      

عدد الصفحات: 127.                                       

A poetry collection on various themes

At times, the poet describes world’s events 

and expresses nostalgia for his country, 

and at other times, he is wondering.

Author: Ali Meerza Mahmoud

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

1st Arabic Edition 2011

Standard Arabic 

127 pages

To Whom it May Concern
إلى من يهمه األمـر
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تأليف: ندى لطفي الحاج حسني.                              

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

إدارة البحوث والدراسات الثقافية.

قسم اإلصدارات والنرش.

الطبعة العربية األوىل 2011.                                  

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 101.         

Author: Nada Lotfi Al-Hajj Husain

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage
Cultural Research and Studies Department
(Publications and Publishing Section)

1st Arabic Edition 2011

Standard Arabic

101 pages

مجموعة من األفكار طرحت بشكل مسبط، وتدل عىل 
حكمة وعربة اشتقتها الكاتبة من تجربتها يف الحياة.

A set of thoughts presented in a very simple 

way reflecting the writer’s wisdom drawn 

from life experience.

Drops of Dew
قـطــر النــدى
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األدبية  الثقافة  بني  العالقة  مشكلة  الكتاب  يعالج 
والتحديات  والعريب،  العاملي  بعديها  يف  والتكنولوجية 
الخيال  وجه  يف  التكنولوجي  التفجر  يطرحها  التي 
الكتابة  لتطورات  املرتقبة  التأثريات  ويستعرض  األديب، 

الحاسوبية يف قضية الكتابة الراهنة.

تأليف: أ.د. حسام الخطيب.                             

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.               

الطبعة العربية األوىل 1996. الثانية 2011.                                   

اللغة: العربية الفصحى.                                

عدد الصفحات: 326.      

The book addresses the problematic 

relationship between the literary and 

the technological culture in both the 

international and regional dimensions. It 

also deals with the challenges posed by the 

technological boom vis-à-vis the literary 

fiction, and reviews the future impacts of the 

developments of the computer-generated 

writing on the current writing issue.

Author: Dr. Hussam Al-Khateeb

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 

Heritage.

1st Arabic Edition 1996. 2nd Edition 2011

Standard Arabic

326 pages

Literature, Technology and Hypertext
 األدب والتكنولوجيا وجسر النص المفرّع
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التشكيلني   الفنانني  أبرز  أحد  زيني  جاسم  الفنان  يعد 
القطريني الذين ينتمون إىل جيل الرواد وأثروا الحركة 
يف  والتجديد  بالتطوير  واملعنيني  القطرية،  التشكيلية 
أعاملهم الفنية، ويعد من مؤسيس حركة الفن الحديث 
يف قطر، وهذا الكتاب يتضمن أهم األعامل التشكيلية 

للفنان الراحل باللغتني العربية واإلنجليزية.

تأليف: وزارة الثقافة والفنون والرتاث

مركز الفنون البرصية.

الطبعة األوىل 2010.                                                          

اللغة: العربية واإلنجليزية.                                                    

عدد الصفحات: 100.   

Jassim Zaini is among the most important 
artists and one of the fine arts movement’s 
pioneers who enriched the artistic scene in 
Qatar. He is also one of the founders of the 
modern art movement in his country, and 
he contributed among others to the devel-
opment and the renovation of this art. This 
book features the most important works of 
the late artist Jassim Zaini.

Author: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

(Visual Arts Center)

1st Edition 2010

Arabic – English

100 pages                          

Jassim Zaini
جاسـم زينـي



74

يقدم الفنان سلامن املالك يف هذا الكتاب مجموعة من 
أعامله الفنية املتأثرة بتيار الحداثة يف الفن  التشكييل، 

دون أن يغفل عن األصالة.

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث. 

مركز الفنون البرصية.

الطبعة األوىل 2010.                                                             

اللغة: العربية واإلنجليزية.                                               

In this book, the artist Salman Al-Malik 

presents a collection of his art works. 

Although he was influenced by the modern 

art trends, Al-Malik did not omit the aspects 

of authenticity in his works.

Publisher: National Council for Culture, 
Arts and Heritage

(Visual Arts Center)

1st  Edition 2010

Arabic - English

Salman Al-Malik
سلمـان المـالك
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يف  التشكييل  الفن  رائدات  من  سلطان  وفيقة  الفنانة 
قطر، وقد نجحت يف التعبري عن أحاسيسها وانفعاالتها 
بلغة التشكيل. ويضم هذا الكتاب مجموعة من أعاملها 

الفنية.

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

مركز الفنون البرصية.

الطبعةاألوىل2010.

اللغة:العربيةالفصحى واإلنجليزية.

عدد الصفحات: 100

Wafika Sultan is one of the fine art movement’s 

pioneers in Qatar. This artist succeeded in 

expressing her inner feelings and emotions 

through her paintings. The book features a 

collection of her artworks.

Publisher: National Council for Culture, 
Arts and Heritage

(Visual Arts Center)

1st Edition 2010

Arabic – English

100 pages

Wafika Sultan
وفيقة سلطان
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تقديراً من وزارة الثقافة والفنون والرتاث لتاريخ املسرية 
التشكيلية يف قطر، صدر هذا الكتاب الذي يتضمن سرية 
باللغتني  قطرياً  تشكيلياً  فناناً  ثالثة وخمسني   وأعامل 

العربية واإلنجليزية.    

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث .                          

مركز الفنون البرصية.

الطبعة األوىل 2010.

اللغة: العربية واإلنجليزية.

عدد الصفحات: 155 ص. 

It was in recognition of the history of fine 

arts movement in Qatar that the Ministry of 

Culture, Arts and Heritage published this 

book, which features the biographies and 

the works of 53 Qatari artists. The book is 

published in both Arabic and English.

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage.

(Visual Arts Center)

1st Edition 2010

Arabic – English

155 pages

Qatari Artists
فنانـون مـن قطـر
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تظهر يف هذا الكتاب مواهب متميزة يف التقاط الصور 
والتعبري عنها بطرق خالقة ومبدعة، وقد تعاون يف هذا 
املحرتفني مع عدد من  املصورين  العديد من  املرشوع 
كل  وتعكس  واملتحمسة،  الجديدة  الشابة  املواهب 
أغوار  سرب  تحاول  شخصية  نظر  وجهة  مصورة  مقالة 

الحياة يف قطر ومحاولة فهم التطور الحاصل كل يوم.

تأليف: مريم أحمد السبيعي،

          د. موهانالكشمي راجاكومار.

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

مركز واقف للفنون.

الجزء الثالث 2010.

اللغة: العربية واإلنجليزية

Numerous outstanding creative talents 

manifest in this book, which is the fruit of 

joint efforts of a number of professional 

photographers and enthusiastic and talented 

youth. Besides, every article reflects a 

personal viewpoint that tries to fathom life 

in Qatar and understand the development 

taking place every day. 

Author: Maryam Ahmed Al Subaiey and

               Dr. Mohanalakshmi Rajakumar

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 

Heritage

(Waqif Arts Center)

Volume III 2010

Arabic – English

Dreesha – Glimpses of Qatar
دريشة - لمحات من قطر
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كتاب توثيقي  مصور ش��امل وجام��ع لكل ما قدم من 
فعاليات ثقافية خالل احتفالية الدوحة عاصمة الثقافة 
العربية 2010، ويشك�ل هذا اإلصدار تخليداً الحتفالية 

الدوحة يف ذاكرة الثقافة العربية. 

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                                     

الطبعة األوىل 2012.                                                        

اللغة: العربية واإلنجليزية.                                                   

عدد الصفحات: 454 ص. 

This book includes texts and pictures 

documenting all the cultural activities 

that were organized during the festivity of 

Doha Capital of Arab Culture 2010. It was 

published to mark the second anniversary 

of this festivity, which will remain imprinted 

in the Arab culture’s memory. 

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 

Heritage

1st Edition 2012

Arabic – English

454 pages

Bait Al-Hekma
House of Wisdom

بيـت الحكمــة
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صدرت هذه املجل��ة لتواكب احتفالية الدوحة عاصمة 
الثقاف��ة العربية لع��ام 2010م، واله��دف منها متابعة 
األنشطة والفعاليات والندوات التي أقيمت خالل ذلك 
الع��ام، وأول عدد صدر منها يف يناير 2010، وآخر عدد 

يف بداية 2011، وقد صدر منها )13( عدداً.     

This magazine was published during the 

celebration of Doha, Capital of Arab Culture 

2010. The main goal of this magazine is to 

keep up with the different activities, events 

and symposiums held throughout the year. 

The first edition was published in January 

2010, whereas, the last one was published 

at the beginning of 2011 with the total of 13 

editions.

Al-Assema Magazine
مجلة العاصمـة
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نص��وص تقودن��ا إىل الج��امل- مرشوع لن��رش املكتبة 
الكاملة لنصوص الربنامج اإلذاعي )لغتنا الجميلة( الذي 
عاش مع�ه الن�اس عق�وداً خمساً، وكان اهتامم الربنامج 
مبا اصطلح عىل تسميته باألخطاء الشائعة عىل األلسنة 
واألقالم، لكن املساحة األرحب من وقته كانت وال تزال 
مخصصة للنصوص الشعرية والنرثية، وجاء املرشوع يف 

خمسة - مجلدات متنوعة.

تأليف: فاروق شوشة.                                                    

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                                

الطبع�ة األوىل 2010.                                                      

اللغة: العربية الفصحى.           

This project was carried out to publish the 

whole archive of the radio program “Our 

Beautiful Language” which continued 

over five decades. The program focused 

on  common mistakes in spoken and 

written Arabic, but a large part of it was 

devoted to poetry and narrative texts. The 

project ended up with the publication of 

a four-volume book. 

Author: Faruq Shusha

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

1st Edition 2010

Standard Arabic

Our Beautiful Language
لغتنــا الجميلــة
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ه�ذا العم�ل يكشف عن أح�د ج�وانب شخصي�ة ه�ذا 
العامل، وهو جانب شخصية األدي�ب الشاع�ر، وخي�ر ما 
ميثل األديب ش��عره الذي هو نفثة من روحه وزفرة من 

أنفاسه.

جمع وتحقيق: د. مريم النعيمي.                                            

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                                

الطبعةاألوىل 2010. 

اللغة: العربية الفصحى.                                                 

عدد الصفحات: 111.  

This work reveals a side of Al-Farahidi 

personality, the character of the writer and 

poet as depicted through his poetry, which 

is itself a reflection of his spirit. 

Collected by Dr. Maryam Al-Nuaimi

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

1st Arabic Edition 2010

Standard Arabic

111 pages

The Poetry of Al-Khalil Bin Ahmed Al-Frahidi 100 – 170 AH
شعر الخليل بن أحمد الفراهيدي )100هــ - 170هــ(
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مفكراً  مثانية عرش  أراء  الذي ضم  الكتاب  محاور هذا 
والفني،  واألخالقي  الديني  تباينات  حول  تدور  عربياً 
الفن  وسلطة  الجديد،  الفني  الشكل  يف  الثقايف  وداللة 
والسيايس،  واالقتصادي  االجتامعي  مثلث  مبواجهة 

والفن والنقد ومبادالت السلطة.

اإلعداد والتحرير: د. مصطفى عيىس.

املدقق اللغوي: د. حسن دبا.

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

الطبعة العربية األوىل 2010.

اللغة: العربية الفصحى.                   

عدد الصفحات: 593.  

The themes of this book which features 
the views of 18 Arab thinkers  revolve 
around the following: the contrast between 
what is religious, ethical and artistic; the 
connotation of what is cultural in the new 
artistic form; the power of art vis-a-vis what 
is social, economic and political and finally 
the art and criticism and the exchange of 
power. 

Editor: Dr. Mustafa Essa
Proofread by Dr. Hassan Diba

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

1st Arabic Edition 2010

Standard Arabic

593 pages

Art and Power
الــفن والسلطة
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علم  أو  الزمن  فلسفة  يف  كتاباً  ليس  الكتاب  هذا 
أو يف  الفلكية  الفيزياء  يف  كتاباً  الفلك وتاريخه، وليس 
الجيولوجيا أو البيولوجيا، أو األنرثوبولوجيا ، ولكنه منها 
التي لها  كلها، وقد قطف من كل كتاب فيها السطور 

مكان يف صفحاته والتي لديها كالم عن الزمن .

تألي�ف: ال�ولي��د ملح�س.

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

الطبعة العربية األوىل 2010.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 300.

This book is neither on the philosophy of 

time nor on the astronomy and its history. It 

is not also a book on astrophysics or geology 

or biology or anthropology, but rather deals 

with all these knowledge fields with focus on 

the subject of time.

Author: Al-Waleed Malhas

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

1st Arabic Edition 2010

Standard Arabic

300 pages

Words About Time
 كـالم على الزمـن
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 تتبنى هذه الدراسة منهجية النظر يف رؤى وتوجهات 
املثقفني العرب عىل اختالف مشاربهم الفكرية وتنوع 
بتشخيص  يتعلق  فيام  وذل��ك  السياسية،  مذاهبهم 
املشكالت ورصد التحديات التي تعرتض مسرية التنمية 
السبل  واقرتاح  الحلول  طرح  مع  العريب،  املجتمع  يف 

واآلليات التي تعينه عىل تخطي مشكالته.

تألي��ف: د. كم�ال املن�وف�ي.

            د. أحمد عبد الونيس شتا.                    

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                                   

الطبعة األوىل 2010.

اللغة: العربية الفصحى.                                                      

عدد الصفحات:291.                                                        

This study considers the visions and 

orientations of Arab academics with their 

different intellectual backgrounds and 

political persuasions to diagnose problems 

and identify the challenges that hinder 

development in the Arab society. Moreover, 

it provides solutions and suggests means 

and mechanisms that help the society 

overcome its problems.

Author: Dr. Kamel Al-Mnufi and

               Dr. Ahmed Abdulwanees Sheta

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage.

1st Edition 2010

Standard Arabic

291 pages

The Role of the Arab Intellectual in Developing the Society
دور المثقف العربي في تنمية المجتمع
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يقع  القطرية-  للهجة  األطفال  اكتساب  ملراحل  ميدانية  دراسة   
األول  الفصل  ويحتوي  مقدمة،  تسبقها  فصول  ستة  يف  الكتاب 
عرضاً موجزاً لنظريات اكتساب اللغة، ويناقش الفصل الثاين ما بني 
صيغة اللهجة القطرية واللغة العربية من عالقة متبادلة وحميمة، 
من  الطفل  لغة  تطور  مراحل  عىل  الضوء  يلقي  الثالث  والفصل 
املهد، ويأيت الفصل الرابع ليحلل دراسة ميدانية ملراحل اكتساب 
مراحل  عىل  يركز  الخامس  والفصل  القطرية،  للهجة  األطفال 

اكتساب األطفال لصيغ النفي واالستفهام يف اللهجة القطرية.

تأليف: د. هيفاء عبد الله فضل البوعنني.                                

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                                  

الطبعة األوىل 2010.

اللغة: العربية الفصحى.                                                    

عدد الصفحات : 148.    

The book is comprised of six chapters, including 
the book’s introduction. The first chapter is a 
brief presentation of the language acquisition 
theories whereas, the second chapter addresses 
the reciprocal and close relationship between the 
Qatari dialect and the Arabic language. The third 
chapter sheds light on the stages of children’s 
language development. In the fourth chapter, the 
writer presents an analysis of a field study about 
the stages of children’s acquisition of the Qatari 
dialect. Finally, the fifth chapter focuses on the 
children’s acquisition of expressions of negation 
and interrogative phrases in the Qatari dialect.

Author: Dr. Haifa Abdullah Fadhil 
Al-Boueneen

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

1st Edition 2010

Standard Arabic

148 pages

The Creativity in Children’s Language
الخلق واإلبـداع في لغة الطفـل
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يتناول هذا الكتاب س��رية حياة الشاعر الكبري عبد الله 
ب��ن صال��ح الخليفي وأش��عاره وبيئته وأرست��ه، وآثاره 
ومؤلفات��ه الش��عرية واألدبي��ة، ومخطوطات الش��اعر 
األدبية والشعرية، ومناذج من الصور والوثائق املتعلقة 

بالشاعر.  

اعداد وتحرير وتحقيق: عيل عبد الله الفياض، 

                             عيل شبيب املناعي. 

النارش : وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

الطبعة العربية األوىل 2010.

اللغة: العربية الفصحى، واألشعار بالعامية.                              

عدد الصفحات: 462. 

This book sheds light on the life, social 

environment, family and exploits of the great 

poet Abdullah Bin Saleh Al-Khulaifi. It also 

comprises his poetic and literary works and 

manuscripts in addition to some photographs 

and documents.

Collected & edited by Ali Abdullah Al-

Fayyadh and Ali Shabeeb Al-Mannai

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

1st Arabic Edition 2010

Standard Arabic (Venacular poems)

462 pages

Abdullah Bin Saleh Al-Khulaifi 1304 – 1385 AH
عبد اهلل بن صالح الخليفي )1304هـ - 1385هــ(
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الثقافات  عرب  املعرفة  حركات  الرتجمة  يف  »العلم 
اإلبداعي  العمل  هذا  يف  املؤلف  يستكشف  والزمن« 
العلوم  تطور  يف  الرتجمة  لعبتها  التي  املختلفة  األدوار 
العربية  الرتجامت  من  ب��دءاً  اآلن،  حتى  القدم  منذ 
لنصوص إغريقية والتينية، وانتهاًء بأصل العلم الحديث 

يف اليابان.

تأليف: سكوت ل. مونتغومري.

ترجمة: إبراهيم الشهايب. 

مراجعة: وفاء التومي.                                         

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                      

إدارة البحوث والدراسات الثقافية - وحدة الرتجمة.           

الطبعةاألوىل2010.

اللغة:العربيةالفصحى – ومصطلحات إنجليزية.

عدد الصفحات: 419.             

“Science in Translation: Movements of 
Knowledge through Cultures and Time”

In this innovative work, the author 
explores the diverse roles that translation 
played in developing sciences from 
antiquity to the present - from the Arabic 
translations of Greek and Latin texts 
to the origin and evolution of modern 
science in Japan.

Author: Scott L. Montgomery 

Translated by Ibrahim Al-Shehabi 

Revised by Ouafa Toumi

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage
Cultural Research and Studies Department 
Translation Unit

1st Arabic Edition 2010

Standard Arabic  (use of some English terms)

 419 pages

Science in Translation
العلـم فـي الترجمـة 
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رشيفاً،  قومياً  وهدفاً  نبيلة  وطنية  رسالة  يحمل  كتاب 
وحرص املؤلف فيه عىل أن يستويف ما أطلع عليه عن 
وأمثال  ومناخ وحكم  وتضاريس  ثقايف  تراث  من  بلده 
وعادات وتقاليد ولغات ولهجات وشعر وآداب وتراجم 

وغريها لتكون الصورة متكاملة.

تأليف: يوسف بن عبد الرحمن الخليفي.                            

تحقيق ودراسة: د. مريم النعيمي.                                    

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                             

الطبعة األوىل 2010.

اللغة: العربية الفصحى.

واالمثال واألشعار والرشوحات بالعامية.                

عدد الصفحات: 508.                                                   

 The book conveys a noble national message 

and objective. In this book, the author was keen 

on providing the reader with an overview of the 

country’s cultural heritage, geographical and 

climatic features, pieces of wisdom, proverbs, 

customs, traditions, spoken languages, dialects, 

poetic heritage, arts and others in order to allow 

the image to be received by an enlarged group 

of people. 

Author: Yusuf Bin Abdul Rahman 

Al-Khulaifi

Revised by Dr. Maryam Al-Nuaimi

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

1st Arabic Edition 2010

Standard Arabic

Proverbs, poems and annotations in 

colloquial Arabic

508 pages

Al-Tohfa Al-Bahiya Fe Al-Adab Wel-adaat Al-Qataria
التحفة البهية في اآلداب والعادات القطرية
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اإلميانية  النصائح  ورشف  اليونانية  الفضائح  »كشف 
يعد  632ه�«  السهروردي  محمد  عمر  الدين  لشهاب 
هذا الكتاب محاولة للتصدي للفلسفة اليونانية وكشف 
عوراتها لتبتعد عنها عقول الطائفة من أبناء املسلمني، 
والسنة،  الكتاب  القائم عىل  اإلميان  إىل خالص  ولرتجع 
وكام يقول بروكلامن فإن هذا الكتاب "محاولة تحريرية 
مؤيدة لإلسالم موجهة ضد دراسة الفلسفة اإلغريقية".

تحقيق وتعليق: د. عائشة يوسف املناعي.                       

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                         

الطبعة العربية الثانية 2010.                                     

اللغة: العربية الفصحى.                                            

عدد الصفحات: 303.                                               

“Kashf Al-Fadaa’ih Al-Yunaniya Wa Rashf Al-
Nasa’ih Al-Imaniyah by Shehab Addin Omar 
Mohammed Al-Sahrawardi (632 AH)”
This book is an attempt to reject the Greek 

philosophy and expose its flaws in addition 

to urging Muslims to concentrate on the pure 

faith based on Quran and Sunnah (prophet 

teachings). In this respect, Brokleman says, 

“This book is a document in favor of Islam 

and against the study of Greek philosophy.”

Revised and commented on by

Dr. Aisha Yusuf Al-Mannai

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

2nd Arabic Edition 2010

Standard Arabic

303 pages

Kashf Al-Fadaa’ih Al-Yunaniya Wa Rashf Al-Nasa’ih Al-Imaniyah
by Shehab Addin Omar Mohammed Al-Sahrawardi (632 AH)

كشف الفضائح اليونانية ورشف النصائح اإليمانية
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تتناول هذه الدراسة جانباً من جهود الجاحظ، وتسلط 
بع��ض الضوء ع��ىل قيمة ما قدمه م��ن أمثال عربية يف 
أحد أشهر كتب�ه وه�و كتاب "الحيوان" بوصفه موسوعة 
أدبية عربية تجلت فيها س��عة اطالع الجاحظ وامتداد 

ثقافته العميقة.  

دراسة ونصوص: د. مريم النعيمي.                               

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                          

الطبعة العربية األوىل 2010.                                      

اللغة: العربية الفصحى.                                            

عدد الصفحات: 434.                                              

This study deals with a part of Al-Jahidh’s 

works and sheds light on the cultural value 

of the book “Kitab Al-Hayawan”, which 

represents an Arabic literary encyclopedia 

reflecting the author’s deep knowledge 

and culture. 

Study and texts by Dr. Maryam Al-Nuaimi

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

1st Arabic Edition 2010

Standard Arabic

434 pages

Amthal Al-Jahidh: Kitab Al-hayawan
أمثال الجاحظ “كتاب الحيـوان شاهـدًا”
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مجموع��ة مق��االت ألكادميي��ني غربيني يتناول��ون فيها 
واقع الدراس��ات األدبي�ة ويستش�رفون مستقبلها، وقد 
أعطى تعدد مشارب كُتَّاب املقاالت وخلفياتهم الثقافية 
واللغوي��ة الكتاب زخ��امً معرفياً مه��امً، ويقدم للقارئ 
العريب املهتم بالش��أن األديب رؤى متنوعة ترثي البحث 

والحوار.

تحرير: هانس أولريخ غومربخت، والرت موزر.

ترجمة: د. منذر محمود محمد، د. ُرىب حمود.                      

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

إدارة البحوث والدراسات الثقافية – قسم الرتجمة.                  

الطبعة األوىل 2010.

اللغة: العربية الفصحى.                                                

عدد الصفحات: 342.                                                  

It is a collection of articles written by 

western academics through which they 

shed light on literary studies and discuss 

its future. The diversity of cultural and 

linguistic backgrounds of writers has 

contributed to enrich this book, which 

will provide the Arab readers interested in 

literature with a variety of visions that will 

deepen their researches and debates.

Editor: Hans Ulrich Gumbrecht and 
Walter Mozart

Translated by Dr. Mondhir Mahmoud 

Mohammed and Dr. Ruba Hammoud

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage
Cultural Research and Studies Department
(Translation Unit)

1st Arabic Edition 2010

Standard Arabic

pages 342

The Future of Literary Studies
مستقبل الدراسات األدبية
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يبحث كت��اب  "اللغة والثقافة" يف العالقة الوطيدة بني 
اللغ��ة والثقاف�ة، وقدمت لن�ا الكاتب��ة تعريفات ألهم 
املفاهيم، مثل الس��ياق االجتامع��ي واألصالة الثقافية، 
وقد اس��تخدمت نتائ�ج األبح��اث املختلفة يف مجاالت 

اللسانيات وعلم االجتامع والدراسات الثقافية.  

تأليف: كلري كرامش. ترجمة: أحمد الشيمي.

مراجعة: عبد الودود العمراين.

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

إدارة البحوث والدراسات الثقافية  قسم الرتجمة.

الطبعة األوىل 2010 . 

اللغة: العربية الفصحى. 

عدد الصفحات: 229.  

 The book entitled “Language and Culture” 

examines the close relationship between 

language and culture. In this book, the author 

also offers definitions of key concepts such as 

social context and cultural authenticity, using 

the various research findings in the fields of 

linguistics, sociology and cultural studies.

Author: Claire Kramsch

Translated by Ahmed Al-Shemi

Revised by Abdelouadoud El Omrani

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

Cultural Research and Studies Department

Translation Unit

1st Arabic Edition 2010

Standard Arabic

pages 229

Language and Culture
اللغـة والثقـافـة
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قيمة هذا الكتاب ليست فيام يقدمه من حلول للقضايا 
الكربى يف حياة اإلنس��ان، ب��ل يف الطريقة األصيلة التي 
يع��رض به�ا الكاتب أحداث حيات��ه وتج�اربه وآراءه يف 
الجم��ل القصرية املتقطعة التي تحم��ل حرارة املحادثة 

وحيويتها.

تأليف: سمرست موم.

ترجمة: د. حسام الخطيب.                                  

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

إدارة البحوث والدراسات الثقافية - قسم الرتجمة.         

الطبعة األوىل 2010.

اللغة: اللغة العربية.                                            

عدد الصفحات: 221.                                           

The real value of this book is not in what 

it offers of solutions to important issues in 

man’s life, but rather in the original manner 

through which the author describes the 

different events of his life as well as his 

experiences and views using in this respect 

short and interrupted sentences that added 

warmth and dynamism to the conversation.

Author: Somerset Maugham.

Translated by Dr. Hussam Al-Khateeb

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

Cultural Research and Studies Department

Translation Unit

1st Arabic Edition 2010

Standard Arabic

pages 221

The Summing Up
عصارة األيام
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يعالج هذا الكتاب مسائل السياسات اللغوية التي تدور 
حولها نقاشات محتدمة يف عاملنا املعومل، ويطرح بعض 
األسئلة التي تشكل تحديات حقيقية. الرتجمة والعوملة 
التي  الجذرية  التغريات  تأثري  يدرس  نقدي  استكشاف 

طرأت يف اقتصاد العامل يف الرتجمة املعارصة. 

تأليف: مايكل كرونني.

ترجمة:محمودمنقذ الهاشمي، عبد الودود العمراين.

مراجعة: د. حسام الخطيب.                                          

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                              

إدارة البحوث والدراسات الثقافية- قسم الرتجمة.                     

الطبعة األوىل 2010 . 

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 262.

The book addresses the issues of language 

policies which gave rise to vibrant debates 

in our globalized world. It also raises some 

questions that represent real challenges. 

The “Translation and Globalization” is a 

critical exploration of the effect of the world 

economy’s radical changes on contemporary 

translation. 

Author: Michael Cronin

Translated by Mahmoud  Monqith Al-

Hashemi and Abdelouadoud El-Omrani

Revised by Dr. Hussam Al-Khateeb.

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage.

Cultural Research and Studies Department

Translation Section

1st Arabic Edition 2010

Standard Arabic.

pages 262

Translation and Globalization
التـرجمـة والعـولمـة
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»قضايا التنمية يف دولة قطر يف األلفية الجديدة« دراسة 
تتناول قضايا التنمية يف دولة قطر يف األلفية الجديدة، 
كالقضايا االجتامعية واالقتصادية والبيئية، واملؤسسات 
ذات األهمية البالغة بالنسبة ملستقبل املجتمع القطري.

تأليف: د. حسن إبراهيم املهندي،

          د. نوزاد عبد الرحمن الهيتي. 

النارش : وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

الطبعة األوىل 2010 .

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 273.

“Development Issues in the State of Qatar in 
the New Millennium”

This study addresses the issues of 

development in the State of Qatar during 

the new millennium such as social, 

economic and environmental issues. It also 

highlights the role of key institutions in 

shaping the future of Qatar’s society.

Author: Dr. Hassan Ibrahim Al-Muhannadi 

and Dr. Nuzad Abdul Rahman Al-Heeti

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

1st Arabic Edition 2010

Standard Arabic

273 pages

Development Issues in the State of Qatar
in the New Millennium

قضايا التنمية في دولة قطر 
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»التجربة الدميقراطية يف دولة قطر بني الواقع واملأمول« 
قطر  تعيشها  التي  النهضة  لنجاح  الحقيقي  الضامن 
وبناء دولة عرصية ال بد وأن يقرتن بإصالح سيايس يتيح 
وحرية  السياسية  املشاركة  يف  الحق  املواطنني  لجميع 
التعبري عن الرأي، ومنح املزيد من الحقوق والحريات، 
نحو  طريقها  قطر  بها  بدأت  التي  الخطوات  وهي 

التحول إىل الدميقراطية.   

تأليف: د. يوسف محمد عبيدان،

          د. أمية حسيني أبو السعود.        

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

الطبعة األوىل 2010.

اللغة: العربية الفصحى.                  

عدد الصفحات: 335.   

The real guarantee of the success of the 

Qatari renaissance and the establishment 

of the modern State is the political reform 

that gives all citizens the right to participate 

in the political life, express their views 

freely and have greater rights and liberties. 

These are the steps taken by Qatar towards 

becoming a democracy.

Author: Dr. Yusuf Mohammed Obaidan 

and Dr. Omaya Huseini Abu-Saoud

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

1st Arabic Edition 2010 

Standard Arabic

335 pages

The Democratic Experience in the State of Qatar
Between Reality and Expectation

التجربة الديمقراطية في دولة قطر
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»الخ��ل املواف��ق والصديق الص��ادق الح��اوي األمثال 
واملواع��ظ واآلداب الرقائق« ه��ذا الكتاب الذي جاء يف 
مجلدين جم��ع فيه مؤلفه صفوة م��ن نصوص الرتاث 
من أمهات الكتب القدمية، مع ما اس��تعذب من أشعار 
حديث��ة، وم��ا راق له م��ن القصص والن��وادر والحكم 

واألمثال من مختلف العصور. 

تأليف: الشاعر واألديب العالمة عبد الله بن صالح 

الخليفي.

دراسة وتحقيق: د. مريم النعيمي.                            

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                     

الطبعة  األوىل 2010 .

اللغة: العربية الفصحى.                                        

عددالصفحات: املجلداألول:346. الثاين: 310.                            

“Al-khil Al-muwafiq Wa Al-sadeeq Al-sadiq 
Al-hawi Al-amthila Wel-mawaeth Wel-adaab 
Al-raqaeq“

The author compiled in his two-volume 

book the finest writings in heritage that 

were extracted from ancient great books 

in addition to a selection of contemporary 

poems, stories, anecdotes, pieces of wisdom 

and proverbs from different epochs.

Author: poet, and writer Abdullah 

Bin Saleh Al-Khulaifi

Revised by Dr.Maryam Al-Nuaimi.

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage.

1st Arabic Edition 2010 .

Standard Arabic. 

Volume I: 346 pages Volume II: 310 pages.

Al-khil Al-muwafiq Wa Al-sadeeq Al-sadiq 
الخل الموافق والصديق الصادق
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سرية روائية لألديب السوداين أمري تاج الرس الذي أهدى 
املكتبة العربية العديد من األعامل اإلبداعية الروائية، 
الدوحة  احتفالية  ضمن  الرواية  هذه  صدرت  وقد 

عاصمة للثقافَة العربية 2010م.

تأليف: أمري تاج الرس.

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

الطبعة العربية األوىل 2010.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 152.

It is a narrative biography written by the 

Sudanese Amir Taj Al-Sirr, who contributed to 

enrich the Arabic Library with his numerous 

creative writings. This novel was published 

during the festivity of Doha, Capital of Arabic 

Culture 2010.

Author: Amir Taj Al-Sirr

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 

Heritage

1st Arabic Edition 2010

Standard Arabic

152 pages

Zainab’s Pen - Narrative Biography
قلم زينب “سيرة روائية”
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قبل  القديم  ال��ع��ريب  امل��رشق  يف  ح��ض��اري  »ن��ظ��ام 
بالد  آداب  من  شواهد  يف  إنسانية  اإلسكندر«"مغامرة 
ومعمقة  جادة  دراسة  الكتاب  يعد  القدمية"  الرافدين 
ويقدم صورة  وآدابه،  القديم  العريب  الرشق  لحضارات 
البابلية التي سبقت قدوم اإلسكندر  حقيقية للحضارة 
املقدوين إىل بالد الرشق وفرض الحضارة الهيلينية فيها 
عىل أنقاض الحضارات القدمية يف بابل ومرص وسورية 

وفارس لنرش الحضارة الجديدة.

تأليف: د. محمد حرب فرزات.                     

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.           

الطبعة العربية األوىل 2010.                      

املصطلحات  وبعض  الفصحى،  العربية  اللغة: 

واملفردات يف النظام الحضاري البابيل.

عدد الصفحات: 347.     

This book represents an in-depth study of the 

ancient Arab Orient civilization and ethics. It 

also provides a real image of the Babylonian 

civilization that preceded the coming of 

Alexander the Great to the eastern region 

and the spread of the Hellenic civilization on 

the ruins of ancient civilizations of Babylon, 

Egypt, Syria and Persia.

Author: Dr. Mohammed Harb Farzat

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

1st Arabic Edition 2010

Standard Arabic. Some terms and 

vocabulary were extracted from the 

Babylonian language

347 pages

A Civilized Regime
In the Ancient Arab Orient Before Alexander

نظــام حضــاري
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الدين  اسامعيل شهاب  بن  ملؤلفه محمد  الكتاب  هذا 
الحجازي املرصي)1210-1274ه�/ 1795-1857م( يضم 
وصل  حلقة  ويعد  موشحاً،  وخمسني  ثالمثائة  من  أكرث 
بدءاً  العربية،  الغنائية واملوسيقية  املؤلفات  يف سلسلة 
برسائل الكندي ويحيى املنّجم وكتاب املوسيقى الكبري 
للفارايب واألغاين لألصفهاين ومؤلفات ابن سينا وابن زيلة 

واألرموي واملراغي والالذقي والحويزي وغريهم .

تأليف: محمد بن إسامعيل املرصي.                                     

تحقيق: د. محمود محمد نارص كحيل.                                    

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                                  

الطبعة األوىل 2010. 

اللغة: العربية الفصحى.                                                      

عددالصفحات: الجزءاألول: 523. الثاين: 493.                                                                               

This book by Mohammed Bin Ismail Shihab Al-
Din Al-Hejazi Al-Masri (1210 – 1274 AH / 1795 – 
1857 AD) features more than 850 Muwashshah 
(sung poetic lyrics) and represents a part of 
a series of writings about Arabic lyrics and 
music namely Rasa’el Al-Kindi and Yahya Al-
Munajjim, kitab al-Musiqa al-Kabir by Al-Farabi 
and al-Aghani by Al-Asfahani in addition to the 
works of  Ibin Sena, Ibin Zayla, Al-Armawi, Al-
Maraghi, Al-latheqi, Al-Haweezi and others.     

Author: Mohammed Bin Ismail Al-Masri

Revised by Dr. Mahmoud Mohammed 
Nasser Kheel

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

1st Arabic Edition 2010

Standard Arabic

523 pages Volume I. 493 pages Volume II

Safinat Al-mulk Wa-nafisat Al-fulk
سفينة الملك ونفيسة الفلك )جزءان(
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وفق  واألح��داث  الحقائق  بعض  الكتاب  هذا  يتناول 
منظورنا الخاص عن طريق إلقاء الضوء عىل التجاوزات 

التي تجري أمامنا وال نعرف لها حالً أوعالجاً. 

تأليف: خالد عبد الله الزيارة.                                    

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

الطبعة األوىل 2010. 

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 294.

This book deals with some facts and 
events according to our own perception 
by shedding light on the transgressions 
that we see, and we do not even know 
how to deal or address them.

Author: Khaled Abdullah Al-Zeyarah

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

1st Arabic Edition 2010 

Standard Arabic

294 pages

Incidents
مــاجـــريـــات
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قصائد شعرية بأسلوب تعليمي وتربوي يف طبعة ملونة 
زاهية محببة لألطفال.

تأليف: د. مريم النعيمي.                                            

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                           

الطبعة األوىل 2010.

اللغة: العربية الفصحى.                                                       

عدد الصفحات: 85.                                                

An educational poetry collection in an 
attractive colorful edition for children.

Author: Dr. Maryam Al-Nuaimi

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

1st Arabic Edition 2010

Standard Arabic

85 pages

I’m a Child
أنا طــفــــل
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"حرفة  مل��ادة  الطالب  كتبها  األوراق  من  مجموعة 
الكاتب" يف جامعة كارنيجي ميلون يف قطرعن مواضيع 
اللغة االنجليزية، والهدف  وأحداث عربية مستخدمني 
األسايس أن يجدوا هوياتهم وأصواتهم باللغة اإلنجليزية 

من دون أن يقلدوا املتحدث األصيل للغة.

إرشاف: د. أمل محمد املالي.                             

ترجمة: بثينة املعضادي، وعائشة السادة.                 

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                    

الطبعة األوىل 2010.

اللغة: العربية الفصحى، اإلنجليزية.                           

عدد الصفحات : اللغة العربية 125 . اإلنجليزية 142.    

It is a collection of English essays about 

some topics and events of concern to the 

Arab community. These essays were written 

by the students of Carnegie Mellon Qatar 

with the aim of developing writing styles 

that distinguish each one of them without 

imitating native speakers of this language.

Supervision: Dr. Amel Mohammed Al-Malki

Translated by Bothaina Al-Muathidi and 
Aisha Al-Sada

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

1st Arabic Edition 2010

Arabic – English

Arabic text: 125 pages. English text: 142 pages

Writer’s Craft -Teaching creative writing in Qatar
حرفة الكاتب )تعليم الكتابة اإلبداعية في قطر(
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مقاب��الت وإحداثي��ات لص��وت العنف وص��وت الفن 
يكتبها ستة من املفكرين العرب. وقد نرش الكتاب أثناء 

إحتفالية الدوحة عاصمة الثقافة العربية.

إعداد وتحرير: د. مصطفى عيىس.                               

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                        

مركز الفنون البرصية.                                            

الطبعة األوىل 2010.

اللغة: العربية الفصحى.                                                                        

عدد الصفحات: 199. 

Comparisons between the voice of vio-

lence and the voice of art written by six 

Arab thinkers. This book was published 

during the festivity of Doha Capital of Arab 

Culture.

Editor: Dr. Mustafa Essa

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

(Visual Arts Center)

1st Arabic Edition 2010

Standard Arabic

199 pages

The Voice of Violence and the Voice of Art
صـوت العنـف وصــوت الفـــن
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يف هذا الكتاب ستة نصوص مرسحية لألطفال تستلهم 
والرتاث  العريب  الرتاث  والتفاصيل من  الحكايات  بعض 

الشعبي ملنطقة الخليج.

تأليف: عبد الرحمن املناعي.                                    

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                        

الطبعة األوىل 2010. 

اللغة: العربية الفصحى.                                                                           

عدد الصفحات: 263.     

This book includes six children’s plays 

inspired from the Arab  and the Gulf region’s 

popular heritage and folk tales. 

Author: Abdul Rahman Al-Mannai

Publisher: Ministry of Culture,Arts and 
Heritage

1st Arabic Edition 2010

 Standard Arabic

263 pages

Children’s Plays
مسرحيـات لألطفـال
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تناوالً  اإلسالمية  العربية  الثقافة  الكتاب  هذا  يتناول 
علمياً رائعاً ليبحث يف الخصائص والتجليات واملفاهيم، 
خاصيّة  ذو  اإلسالمية  العربية  الثقافة  عن  والحديث 
يدركها املؤلف برؤية متيزه عن سواه، السيام وأنه يبحث 
التي  واملعارصة  األصالة  ثنائية  إطار  يف  املوضوع  هذا 
تحتاج إىل كثري من العمل لتحقيق التوازن والتكامل يف 
التأسيس لثقافة يف عامل محتدم بالثقافات والتحديات. 

تأليف: الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي.                                                 

النارش: وزارةالثقافة والفنون والرتاث.

الطبعة األوىل 2010.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 228.

The book addresses in a wonderful way the 
Arab-Islamic Culture through a scientific 
study of its features, manifestations and 
concepts. The author deals with this topic 
from a different scope that distinguishes him 
from others, especially that he tackles this 
subject within the framework of the duality of 
authenticity and modernity, which requires a 
huge effort to achieve balance and integration 
to establish a culture in a world full of diverse 
cultures and challenges.

Author: Sheikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 

Heritage

1st Edition 2010

Standard Arabic

228 pages

The Arab –Islamic Culture between Authenticity and Modernity
الثقافة العربية اإلسالمية بين األصالة والمعاصرة
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من  عديدة  أنواع  وتركيب  صناعة  املخطوط  يتناول 
العطور وطرق تحضريها ومزجها واستخالصها وأمثانها، 
كام يتطرق إىل مكونات العطور من األعشاب والنباتات، 
ويظهر املخطوط كذلك دور العرب واملسلمني يف تطوير 

وابتكار أنواع كثرية من العطور.

تأليف: يعقوب بن إسحاق الكندي.

دراسة وتحقيق: د. سيف بن شاهني املريخي.

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

الطبعة األوىل 2010. 

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 146.  

The manuscript describes how perfumes 

were prepared, mixed and extracted, and 

specifies their prices. It also deals with the 

herbs and plants from which the perfume is 

extracted, and highlights the role of Arabs 

and Muslims in developing and innovating 

many types of perfumes.

Author: Ya’aqub Bin Ishaq Al-Kundi

Research and Proofreading:
Dr. Yusuf Bin Shaheen Al-Mreekhi

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

1st Edition 2010

Standard Arabic

146 pages

The Manuscript of “Perfume Chemistry”
مخطوط كتاب الترفق في العطر
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الربنامج االرشادي  الوالدين إىل األبناء وفاعلية  »إساءة 
املراحل  خالل  بوالديه  مرتبطاً  يظل  الطفل  لعالجها« 
امللجأ  بأنهام  ويشعر  كبرية،  بدرجة  حياته  من  األوىل 
الوحيد له، لكن ماذا يحدث لو حل الخطر محل األمن 
جو  يف  ينشأ  الذي  الطفل  وماشعور  الطفل؟،  حياة  يف 

ميلء باملشاحنات؟.

تأليف : أمل املسلامين.

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

إدارة البحوث والدراسات الثقافية.

الطبعة األوىل 2010.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 182 ص.

‘Parents Maltreatment of Children and 
the Efficiency of Counselling Program in 
Addressing such Problems’ 

 At the beginning of their lives, children 

are very attached to their parents as they 

represent their only refuge. But what 

happens if this refuge becomes the cause 

of children’s suffering? What kind of feeling 

would have a child who grows up in an 

atmosphere full of family problems?

Author: Amel Al-Musalmani

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

Cultural Research and Studies Department

1st Edition 2010

Standard Arabic

182 pages

Parents Maltreatment of Children
إساءة الوالدين إلى األبناء
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بي���ن 2008/5/18  مق�االت أس�ب�وع�ي�ة نش��رت م��ا 
و 2009/11/22م. 

تأليف: مبارك بن جهام الكواري.                               

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                        

الطبعة األوىل 2010. 

اللغة: العربية الفصحى.                                                                             

عدد الصفحات: 128.                                             

Sunday Morning is the title of weekly articles 

published during the period between 18 

May 2008 and 22 November 2009.

Author: Mubarak Bin Jaham Al-Kuwari

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

1st Arabic Edition 2010

Standard Arabic 

128 pages

Sunday Morning
صباح األحـــد
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يعد هذا الكتاب من أوائل الكتب واملؤلفات املطبوعة 
الشعر  من  أدبية  مختارات  وهو  قطر،  التي نرشت يف 
وهذا  وغريها،  والوصايا  والقصة  والحكمة  والتاريخ 
النهج يف التأليف ليس جديداً عىل أدبنا العريب، فالكثري 
عىل  قامت  والحديث  القديم  يف  األدبية  املؤلفات  من 

منهج االختيار واالنتقاء والتذوق.

تأليف: عبد الرحمن بن صالح الخليفي.                               

تحقيق ومراجعة وتصحيح: د. سامي جاسم املناعي.                

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                              

الطبعة األوىل 2010.

اللغة: العربية الفصحى.                                                                                 

عدد الصفحات: 230.                                                  

This book is one of the first printed books 

and works of literature that were published 

in Qatar. It consists of selections in the 

fields of literature, including poetry, history, 

wisdom, story, bequests and others. This 

approach to authoring is not new in the 

Arabic literature, since numerous old and 

modern literary works were based on the 

approach of selection and art appreciation.  

Author: Abdul Rahman Bin Saleh 
Al-Khulaifi

Proofread and Revised by Dr. Sami 
Jassim Al-Mannai

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

1st Arabic Edition 2010

Standard Arabic

230 pages 

Orchard of Sacks and Individuals
 بستان األكياس واألفراد من الناس
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وآفاق  الهوية  حدود  بني  العريب  الثقايف  ال��رتاث  »إشكالية 
ندوة  يف  قدمت  التي  األبحاث  عىل  يحتوي  إصدار  العاملية« 
عقدت يف الدوحة ما بني 17 – 18 فرباير 2010م  بعنوان " 
إشكالية الرتاث الثقايف العريب بني حدود الهوية وآفاق العاملية 
" ضمن احتفاالت الدوحة عاصمة الثقافة العربية، واشتملت 
الرتاث  تجديد  األوىل:  الجلسة  جلسات:  أربع  عىل  الندوة 
الثقايف والوعي باآلخر.الجلسة الثانية: الرتاث الثقايف العاملي يف 
الدول العربية.الجلسة الثالثة: املأثور الشعبي يف الرتاث الثقايف 

العريب.الجلسة الرابعة: الرتاث الثقايف الشعبي والهوية.

تأليف: مجموعة باحثني.                    

النارش: وزارةالثقافة والفنون والرتاث.     

الطبعة األوىل 2010. 

اللغة: العربية الفصحى.                                                                  

عدد الصفحات: 572.    

This book comprises the research studies that 
were presented during the symposium held in 
Doha on 17 – 18 February 2010 under the title 
“Arab Cultural Heritage: Identity Boundaries and 
International Horizons”. The symposium which 
was organized during the festivity of Doha Capital 
of Arab Culture 2010 included 4 sessions:
1st Session: The renewal of cultural heritage and 
awareness of the other, 2nd Session: The world 
cultural heritage in the Arab states, 3rd Session: 
The folklore in the Arab cultural heritage, 4th 
Session: The popular cultural heritage and the 
identity.

Author: Group of researchers

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

1st Arabic Edition 2010

Standard Arabic

572 pages

Arab Cultural Heritage Identity Boundaries 
and International Horizons

إشكالية التراث الثقافي العربي
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نفوس  التعاون يف  مبدأ  تعميق  إىل  تسعى   مرسحية  
نفتقده  الذي  الجامعي  العمل  قيمة  وإعالء  أطفالنا، 
بوضوح يف كثري من جوانب حياتنا العملية والشخصية، 
بجائزة  الفائزة  املرسحية  وهي  الفردية،  من  والتحذير 

الدولة ألدب الطفل 2009.

تأليف: أحمد محمود عبد الحميد بدوي.                         

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                         

الطبعة األوىل 2010.

اللغة: العربية الفصحى.                                                                                

عدد الصفحات:127.   

The play aims to instill the principle of 

cooperation in the hearts of children and 

uphold the value of solidarity and teamwork 

which is missing in many aspects of our 

professional and personal lives. The play 

“Union Force” won the 2009 State Award 

for Children’s Literature.

Playwright: Ahmed Mahmoud 
Abdulhameed Badawi

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage.

1st Arabic Edition 2010. 

Standard Arabic .

127 pages.

Union Force -theater
مسرحية “في االتحاد قوّة”
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لسان  عىل  مشهداً  عرش  أحد  من  لألطفال  مرسحية 
اإلنسان والحيوان وعنارص الطبيعة، وقد فازت بجائزة 

أدب الطفل عام 2009.

تأليف: عبدو عثامن محمد.                                

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                  

الطبعة األوىل 2010.

اللغة: العربية الفصحى.                                                                        

عدد الصفحات: 79.      

The “Cave of Luck” is a play for children 

in eleven scenes. Characters in this play 

represent the different natural elements, 

including man and animals. This theatrical 

work won the 2009 State Award for 

Children’s Literature. 

Author: Abdu Othman Mohammed

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

1st Arabic Edition 2010

Standard Arabic 

79 pages

The Cave of Luck
مـغـــارة الحـــظ
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مجموعة شعرية موجهة لالطفال يف سن مبكرة لتحقيق 
مجموعة من األهداف التعليمية واألخالقية، وقد فازت 

بجائزة الدولة ألدب الطفل  لعام 2009.

تأليف: صهيب محمد خري يوسف.                                   

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

الطبعة األوىل 2010. 

اللغة: العربية الفصحى.                                                                                   

عدد الصفحات :89.                                                    

This poetry collection is dedicated to very 

young children, and is meant to achieve 

certain educational and ethical goals. The 

collection won the 2009 State Award for 

Children’s Literature.

Author: Saheeb Mohammed khayr Yusuf.

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage.

1st Arabic Edition 2010.

Standard Arabic .

89 pages.

Diaries of a Polite Youngster -poetry collection for children
 يوميات خلوق “مجموعة شعرية لألطفال”
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»التاريخ البحري للمحيط الهندي منذ اإلدرييس وصوالً 
إىل ابن ماجد ومن يليهام« كتاب تناول التاريخ البحري 
وتصورهم  والعثامنيني،  العرب  لدى  التجارية  والثقافة 
مجايل  يف  وخرباتهم  الخرائط،  رسم  وعلوم   للجغرافيا، 

اإلبحار والفلك.  

املحرران: خال طورابيل، أمينة غوريب، فاكيم.

ترجمة: د. نبيلة يوسف الزواوي.                                        

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

الطبعة األوىل 2010. 

اللغة: العربية الفصحى.                                                            

عدد الصفحات: 299.    

“The Maritime History of the Indian Ocean from 
Al-Idrissi to Ibn Majid and Beyond”

This book focuses on the Arab and the 

Othman’s maritime history and trading culture 

as well as their perception of geographical and 

mapping sciences and their experiences in the 

field of sailing and astronomy. 

Editors: Khal Torabully and Ameenah 

Gurib - Fakim

Translated by Dr. Nabila Yusuf Al-Zouaoui

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

1st Edition 2010

Standard Arabic

299 pages

The Maritime History of the Indian Ocean 
التاريخ البحري للمحيط الهندي
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األمريكان  أدباء  كتبها  القصرية  القصص  من  مجموعة 
من األصول األفريقية، وتتحدث عن حقبة زمنية قاىس 
أن  غري  األفريقية،  األصول  ذوي  من  األمريكان  خاللها 
اإلرصار عىل تحقيق املساواة والعدل والرغبة يف العيش 
متآلفاً  مجتمعاً  املطاف  نهاية  يف  أنتجت  وسالم  بأمن 

متآخياً يحسدهم عليه اآلخرون.

ترجمة: عبد الكريم قاسم حرب.                      

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث             

)إدارة البحوث والدراسات الثقافية(.                     

الطبعة األوىل 2010.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 176.   

The book is a collection of short stories 

written by African - American authors. These 

stories are about an era in the American 

history during which Afro-American suffered 

a lot. However, their determination to achieve 

equality and justice, and their desire to live 

in security and peace ultimately produced a 

harmonious and brotherly community that 

others wish to have.

Translated by Abdulkareem Qassim 
Harib

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

(Cultural Research and Studies Department)

1st Edition 2010

Standard Arabic

176 pages

From the American Negroes’ Literature -short stories
من أدب الزنوج األمريكان “قصص قصيرة”
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" 

ي��دور الكتاب حول محورين: أوله��ام مقدمات نظرية 
تتن��اول مفهومات ال��رتاث والرواي��ة والتأصيل وعالقة 
الرواية بالرتاث، والثاين مثول الرتاث يف النس��يج الروايئ 
الس��وري، وطرائف الرسد، والوصف ال��رتايث يف الرواية 

السورية.

تأليف: د. حسن عيل املخلف.

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث .

إدارة البحوث  والدراسات الثقافية.

)قسم الدراسات  والبحوث(.

الطبعة األوىل 2010.

اللغة: العربية الفصحى.

عددالصفحات: 377.

The book divides into two major areas. The 

first consists of theoretical presentations 

addressing some concepts such as heritage, 

novel and rooting with an examination of 

the relationship between the story and the 

heritage. The second is about the presence of 

heritage in the literary weaving of the Syrian 

novel, the narrative masterpieces and the 

traditional description in the Syrian novel.

Author: Dr. Hassan Ali Al-Mukhlif

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

Cultural Research and Studies Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2010

Standard Arabic

377 pages

Heritage and Narration
التـــراث والســرد
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الشاعر "ميمون بن قيس بن جندل األعىش الكبري"أحد 
شعراء املعلقات الذين مازالت قصائدهم تثري يف القارئ 
العرب،  ديوان  عىل  االطالع  من  االستزادة  يف  الرغبة 
من  عدِد  عىل  باطالعه  املحقق  بذله  الذي  والجهد 
املخطوطات املنترشة يجعل من هذا الديوان واحداً من 

املراجع املهمة يف املكتبة العربية.  

جمع وتحقيق: د. محمود إبراهيم محمد الرضواين.

الناش�ر: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

)إدارة البحوث والدراسات الثقافية(.

الطبعة األوىل 2010.

اللغة: العربية الفصحى.                                                                                               

عدد الصفحات: الجزء االول 293.الجزء الثاين: 385.

The poet Maymoon Bin Qays Bin Jandal 

Al-Aasha Al-Kabeer is one of the poets of 

Mu‘allaqat (the title of a collection of seven 

long Arabic poems) whose poems are still 

attracting readers who are interested in 

Arab poetic heritage and want to learn more 

about it. The effort made by Dr. Mahmoud 

Ibrahim and the study he conducted by 

referring to numerous manuscripts render 

this poetry collection one of the most 

important references in the Arabic Library. 

Collected and Prooread by

Dr. Mahmoud Ibrahim Al- Radwani

Publisher: Ministry of Culture,Arts and 
Heritage

(Cultural Research and Studies Department)

1st Edition 2010

Standard Arabic

Part I : 392 pages, Part II: 385 pages

Dewan Al-Aasha Al-Kabeer -(Two Volumes)
ديــوان األعشــى الكبيـر )جــزءان( 
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نص��ان مرسحي��ان، الن��ص األول مرسحي��ة قصة حب 
طبل وطارة، وتطالب بعدم إلغاء الطرف اآلخر، س��واء 
الثقاف��ات أو الحضارات أو املجتمع��ات أو األفراد، أما 
الن��ص الث��اين فيتحدث ع��ن أن الحب ال يش��رتى وأن 
التيجان ال تستطيع أن تشرتي أحداً، وهو بعنوان القرن 

األسود.

تأليف: حمد الرميحي.

ترجمة: عبد الودود العمراين.

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.        

الطبعة العربية األوىل 2010.

اللغة: االنجليزية.

عدد الصفحات: 70.  

These are the titles of two theatrical works. 

The first play is an invitation to do not reject 

the other, including cultures, civilizations, 

communities and individuals. However, the 

second work is about love and its priceless 

value.

Author: Hamad Al-Rumaihi

Translated by Abdelouadoud El-Omrani

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

1st Arabic Edition 2010

English

70 pages

The Love Story of Tambourine and Drum & The Black Horn
“قصة حب طبل وطارة “و” القرن األسود” 
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هو الكتاب السادس للمؤلف يف تعامله مع املكان، وقد 
ملرشوع  وتطبيقية  نظرية  توصيفات  من  كثرياً  اقرتب 
فاملكان عنده اآلن ال يدرس إال يف ضوء  املكاين،  النقد 
والفضائية  والفلسفية  والثقافية  االجتامعية  بنيته 
التي تتصل مبكونات بيئة أو مجتمع أو تجربة ثقافية 

إنسانية شاملة.

تأليف: ياسني النصري.

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

إدارة البحوث والدراسات الثقافية.

الطبعة األوىل 2010.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 203.

It is the sixth book written by Yaseen Al-
Naseer dealing with the notion of “the 
literary space”. The author was about to 
reach theoretical and practical descriptions 
of the spatial criticism project as “the space” 
according to him can be addressed only in 
the light of its social, cultural, philosophical 
and spatial structure, which is connected 
to the components of an environment or a 
society or a thorough human and cultural 
experience. 

Author: Yaseen Al-Naseer

Publisher: Ministry of Culture,Arts and 
Heritage

(Cultural Research and Studies Department)

1st Arabic Edition 2010

Standard Arabic

203 pages

Charges of the Literary Space
 شحنـات المكــان
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جميع الدراسات التي تناولت توظيف الرتاث تحدثت 
باستفاضة عن هذا املوضوع، وملا للشاعر سميح القاسم 
أرتأت  الرتاثية،  املصادر  توظيف  يف  خصوصية  من 
املؤلفة أن تكون هذه الدراسة التي تحلل هذه املصادر 

وطريقة تضمينها يف شعر الشاعر.

تأليف: لولوة حسن العبد الله.

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

)إدارة البحوث والدراسات الثقافية(.

الطبعة األوىل 2010. 

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 309.

All studies that were carried out on the 
subject of “adoption of heritage”, offer an 
extensive analysis of this topic. The special 
use of heritage resources by the poet 
Sameeh Al-Qassim encouraged the author 
to conduct this study, which provides an 
analysis of these resources and how they 
were embedded in Al-Qassim’s poetry.  

Author: Lulua Hassan Abdullah.

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

(Cultural Research and Studies Department)

1st Arabic Edition 2010

Standard Arabic

309 pages

Heritage in Sameeh Al-Qassim Poetry
توظيف التراث في شعر سميح القاسم



122

»وضاح اليمن - دراس��ة يف موروثه الش��عري«  ضمت 
كتب ال��رتاث الع��ريب الكثري من ش��عر وض��اح اليمن 
ومغامرات��ه، غري أن ما وص��ل إلينا عن حياته قليل جداً 
ال يرق��ى إىل أن يش��كل مالمح واضحة لش��خصية هذا 
الش��اعر، فمن خ��الل هذا الكتاب نتع��رف عىل مالمح 
شخصيته املثرية للجدل، كام نتعرف عىل  طبيعة الحياة 

يف اليمن.  

تأليف: د. باسم عبود اليارسي.                                  

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                        

إدارة البحوث والدراسات الثقافية.                                

الطبعة األوىل 2010.

اللغة: العربية الفصحى.                                                                                  

عدد الصفحات: 289.                                              

The Books of Arab heritage comprise 
numerous poems of the poet Waddah 
Al-Yemen as well as descriptions of his 
adventures. Despite that, we still have only 
little information about his life, and this 
amount of information is insufficient to 
form a clear and comprehensive image of 
the poet’s personality. This book sheds light 
on the poet’s controversial personality and 
also describes life in Yemen.

Author: Dr. Bassim Abbud Al-Yasiri

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

(Cultural Research and Studies Department)

1st Arabic Edition 2010

Standard Arabic

289 pages

Waddah Al-Yemen 
وضـــاح اليمــن
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بدر شاكر السياب ش��اعر كبري شكل تطوراً يف القصيدة 
العربية الحديثة، ويعد هذا الكتاب دراس��ة مهمة عن 
الشاع��ر، ويحتوي عىل قس��مني أساسيني: األول ديوان 
"أزه��ار ذابلة"، وهو الديوان األول للش��اعر، والقس��م 
الثاين ض�م عش�ر قص�ائد للشاع�ر مل تنش�ر يف دواوين�ه 

من قب�ل.

تأليف: حسن توفيق.                                                 

مراجعة ومتابعة: باسم عبود اليارسي.                              

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                             

إدارة البحوث والدراسات الثقافية.                                    

الطبعة األوىل 2010.

اللغة: العربية الفصحى.                                                                                    

عدد الصفحات: 268.  

Badr Shakir Al-Sayyab is a prominent poet 

who contributed to the development of 

the modern Arabic poetry. This book which 

represents an important study on the poet 

comprises two key parts: the first part 

features Al-Sayyab’s first poetry collection 

entitled “Wilted flowers”, and the second 

part includes ten of his unknown poems.

Author: Hassan Tawfiq

Revision and Follow up :
Bassim Abbud Al-Yasiri

Publisher: Ministry of Culture,Arts and 
Heritage
(Cultural Research and Studies Department)

1st Arabic Edition 2010

Standard Arabic

268 pages

Wilted Flowers and Unknown Poems of Al-Sayyab
 أزهار ذابلة وقصائد مجهولة للسياب
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يس��طر ه��ذا الكتاب تاري��خ تدمري املكتب��ات، ويظهر 
املؤلف إملاماً معرفياً متميزاً بهذا املجال، وس��وف يجد 
القارئ إضافة مهمة للرتجمة العربية وردت عىل ش��كل 
رد علمي موث��ق  للعالمة التونيس د. حامدي بن جاب 
الل��ه يدح��ض فيها نهائي��اً "الخرافة" املتداول��ة القائلة 
بتدمري مكتبة االس��كندرية عىل ي��دي عمرو بن العاص 

بأمر من أمري املؤمنني عمر بن الخطاب. 

تأليف: لوسيان بوالسرتون.

ترجمة: هاشم صالح، ومحمد مخلوف.

مراجعة: عبد الودود العمراين.                                                         

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                                               

إدارة البحوث والدراسات الثقافية - )قسم الرتجمة(.

الطبعة األوىل 2010. 

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 463.

The book traces the history of the destruction 
of libraries and depicts the author’s perfect 
knowledge of this field. Moreover, the 
Arabic version of this book will provide the 
reader with a scientific evidence presented 
by the Tunisian scholar Dr. Hammadi Bin 
Jaballah disproving the allegation of the 
destruction of the Library of Alexandria at 
the hands of Omar Ibn Al-Aass by order of 
the Caliph Omar Ibn Al-Khattab.

Author: Lucien X. Polastron.

Translated from the English by Hashim 
Salah and Mohammed Makhluf

Revised by Abdelouadoud El Omrani

Publisher: Ministry of Culture,Arts and 
Heritage

Cultural Research and Studies Department

(Translation Unit)

1st Arabic Edition 2010

Standard Arabic.

pages 463

Books on Fire: The Destruction of Libraries Throughout History
كتب تحترق )تاريخ تدمير المكتبات(
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يتن��اول املؤل��ف أرسار اإلب��داع لدى كب��ار املرسحيني 
العاملي��ني من خ��الل تناوله لس��ريهم وأه��م أعاملهم 

بانطباعات الكاتب املتميز يف عامل هذا الفن.

تأليف: رياض عصمت.                                         

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                       

الطبعة األوىل 2010.

اللغة: العربية الفصحى.                                                                               

عدد الصفحات: 200.    

The author deals with the secrets of 
creativity among renowned international 
playwrights by studying  their biographies 
and most important works and giving his 
impressions on this artistic field. 

Author: Riyadh Esmat

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

1st Arabic Edition 2010

Standard Arabic

200 pages

Secrets of Creativity
أســرار اإلبــداع
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هذه الدراس��ة املعمقة للقدس تش��كل مرجعاً ش��امالً 
يغني املعنيي���ن بالرصاع الع��ريب اإلرسائييل عن الكثري 
م��ن األبحاث واملص��ادر، أما الذي��ن ال يعرفون حقيقة 
ه��ذا الرصاع فإن هذا الكتاب يقدم لهم ثروة كبرية من 

املعارف التاريخية والسياسية.

تأليف: مجموعة من الباحثني.                                         

ح�رره باإلنجليزي�ة وترجم�ه إل�ى العربي�ة:
مني�ر الع��ك���ش.

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                           

إدارة البحوث والدراسات الثقافية - )قسم الرتجمة(.                  

الطبعة  األوىل 2009.

اللغة: العربية الفصحى.                                              

عدد الصفحات: 335.                                                 

This in-depth study about Jerusalem 

represents a comprehensive reference 

for persons who are concerned with the 

Arab-Israeli conflict. It also provides those 

who do not know the reality of this conflict 

with all necessary historical and political 

information.

Author: Group of researchers

Edited in English and translated to the 

Arabic by Mounir Al-Aakish

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage.
Cultural Research and Studies Department
(Translation Unit)

1st Arabic Edition 2009

Standard Arabic

335 pages

Jerusalem’s Bleeding Veins 
عـروق القــدس النازفــة
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دليل معرض الدوحة الدويل للكتاب يف دورته العرشين، 
وق��د ضم  كل جدي��د يف عامل الفك��ر والثقافة والعلوم 
وأهم ما ص�در من أوع�ية للمعلوم�ات لألعوام 2008- 
2010، وبلغ مجم��وع الكتب التي تضمنها هذا الدليل 
27022 كتاب��ا، منه��ا 18599 باللغ��ة العربي��ة و8423 

باللغات األجنبية.  

إعداد: دار الكتب القطرية .                                            

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                              

إدارة املكتبات العامة - )دار الكتب القطرية(.

الطبعة األوىل 2009. 

اللغة: العربية الفصحى، اإلنجليزية.                                     

عدد الصفحات:العربية: 443  اإلنجليزية: 286.                                                           

This directory-guide of the 20th  Doha 

International Book Fair features all new 

titles in the world of thought, culture and 

sciences as well as the most important 

publications of 2008 – 2010. This directory 

includes 27022 titles; 18599 of them are 

Arabic books, and 8423 are foreign books. 

Author: Qatar National Library. (Dar 

Al-Kutub Al-Qataria)

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

Public Libraries Department

(Qatar National Library)

1st Arabic Edition 2009

Arabic – English

Arabic text: 443 pages

English text: 286 pages

The 20th  Doha International Book Fair 
معرض الدوحة الدولي العشرون للكتاب
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وقد  الضويئ،  للتصوير  القطرية  الجمعية  عن   إصدار 
شمل مجموعة من الصور التي إلتقطتها مجموعة من 

املصورين عن الحياة العامة.

النارش: الجمعية القطرية للتصوير الضويئ.                              

الطبعة العربية األوىل 2009.                                               

عدد الصفحات:183.        

This publication by Qatar Photographic 

Society features a collection of photographs 

taken by a number of photographers about 

everyday life. 

Publisher: Qatar Photographic Society

1st Arabic Edition 2009

183 pages

Al Thani Award for Photography 2009
جائزة آل ثاني للتصوير الضوئي 2009
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مجلس  بدول  القصرية  القصة  لُكتَّاب  الثاين  »امللتقى 
وشجون  بشؤون  يحيط  إص��دار  الخليجي«  التعاون 
القصة القصرية، ويستعرض القراءات النقدية الصحفية 
الفن،  تاريخ نشوء هذا  باملتابعة والتحليل  التي ترصد 
القصصية  والتيارات  طريقه،  صاغت  التي  واملؤثرات 

التي رافقت كامً كبرياً من التجارب.

إعداد: سعاد الكواري، محمد عصفور.                  

وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                          

الطبعة األوىل 2009.

اللغة: العربية الفصحى.                                   

عدد الصفحات: 186.                                     

“The 2nd GCC Forum of the Short Story 
Writers” 

This study focuses on key issues relating to 
the short story and presents the different 
journalistic and critical writings, which 
follow up and analyze the history of this 
art in Qatar, the influences that shaped this 
history and the various literary trends that 
inspired a large number of writers. 

Text : Souad Al-Kuwari and Mohammed 

Asfour

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage 
(Cultural Salon)

1st Arabic Edition 2009

Standard Arabic

186 pages

The 2nd GCC Forum of the Short Story Writers
الملتقى الثاني لكتاب القصة القصيرة
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هذا اإلصدار ليس معرضاً للصور بقدر ما هو انعكاس 
حقيقي للتاريخ، يقدم صوراً تارة باألبيض واألسود وتارة 

باأللوان.

- مركز  الثقافة والفنون والرتاث  النارش: وزارة 

الفنون البرصية.

الطبعة األوىل 2009.

عدد الصفحات: 98.

This publication is not an album of 

photographs as much a true reflection of 

history presenting  at times white and black 

pictures and, at others, color pictures.

Publisher: Ministry of Culture,Arts and 
Heritage

(Visual Arts Center) 

1st Arabic Edition 2009

98 pages

Jerusalem in Pictures
القـدس فـي صــور
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»بنت عرب »النساء العربيات والعربيات األمريكيات يف 
العربية يف  الكاتبة قصة املرأة  الواليات املتحدة« ترسد 
الواليات املتحدة التي ُهِمشت مدة طويلة، وتقوم مبسح 
ميتد من أواخر القرن التاسع عرش حتى اليوم،وتركز عىل 
الطرق التي عالج بها كل جيل التباين بني القيم التقليدية 
يف  املتاحة  والجنسية  االجتامعية  والحريات  العربية 
الغرب، وتتحدى األشكال النمطية وترسم صورة فريدة 

ومثرية ملجموعة أيسء فهمها يف غالب األحيان. 

تأليف: إفلني شاكر. ترجمة: أمل منصور.                                  

مراجعة: د. فائقة الصادقي.                            

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.               

الطبعة األوىل 2009.

اللغة: العربية الفصحى.                                                 

عدد الصفحات:416 ص.

The writer tells the long-neglected story of 
the Bint Arab “the Arab woman in the United 
States”. Weaving together a survey from the 
late 19th century to the present, she focuses 
on each generation’s negotiation between 
traditional Arab values, and the social and 
sexual liberties permitted women in the 
West. Interspersing oral histories, Evelyn 
Shakir challenges stereotypes and creates a 
unique and fascinating portrait of an often 
misunderstood group. 

Author: Evelyn Shakir

Translated by Amel Mansoor

Revised by Dr. Fayqa Al-Saddqi

Publisher : Ministry of  Culture, Arts 

and Heritage

1st Arabic Edition 2009

Standard Arabic

416 pages

Bint Arab
بنـت عــرب
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»دراس��ة تحليلية ميدانية« شهد املجتمع القطري تحوالً 
اجتامعي��اً واقتصادياً، األمر الذي نت��ج عنه ظهور بعض 
القي��م الجديدة وتاليش أخ��رى بني العدي��د من فئات 
املجتمع، وصاحب هذا التحول ظهور بعض املش��كالت 
املجتمعية، وملا كانت الدراما انعكاساً حقيقياً للمجتمع، 
فقد س��عى املؤلف�ان إىل تحلي�ل الدراما القطرية ومدى 
ارتباطها ومعالجتها ملش��كالت املجتمع، وتقديم النتائج 

التي توصال إليها بعد الدراسة التحليلية وامليدانية. 

تأليف: د. ربيعة بن صباح الكواري،

          د. سمية متويل عرفات.

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

إدارة البحوث والدراسات الثقافية.

الطبعة األوىل 2009.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 114.

The emergence of some values and the 
vanishing of others in  several social segments 
was a direct result of the societal and economic 
changes that the society underwent in Qatar. 
These changes were also accompanied by some 
social problems. As drama is a true reflection  of 
the community, the two authors endeavored to 
analyze the drama in Qatar and check to what 
extent this latter can address social problems. 
The authors were also keen on providing their 
analytic and field studies’ findings.

Author: Dr. Rabiaa Bin Salah Al-Kuwari 

and Dr. Sumaiya Mitwalli Arafat 

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

Cultural Research and Studies Department

1st Edition 2009

Standard Arabic

114 pages

The Role of Drama in Qatar in Addressing Social Problems
دور الدراما القطرية في معالجة مشكالت المجتمع
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رواية تدور أحداثها خالل االجتياح األمريي لليابان أثناء 
التقاليد  بني  التضارب  وتتناول  الثانية،  العاملية  الحرب 
العليا  املثل  بني  والتناقض  الغربية،  والتقاليد  الرشقية 
والواقع. الرواية رأى فيها النقاد استعارة رمزية للمجتمع 
عندما  وذلك  الثانية،  العاملية  الحرب  بعد  ما  الياباين 
همشت األصول التقليدية واألخالقية والفلسفية للثقافة 

اليابانية لصالح التوافق مع القيم واألمناط الغربية. 

تأليف: نوبو كوجيا )باليابانية(.

ترجمها اىل اإلنجليزية: يوكيكو تاناكا.  

نقلها إىل العربية: أ.د. منذر محمود محمد.                       

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث. 

مركز الرتجمة.                                                     

الطبعة األوىل 2009.

اللغة: العربية الفصحى.                                                                

عدد الصفحات:240. 

Set during the U.S. occupation following World 

War II, Embracing Family is a novel of conflict 

between Western and Eastern traditions, 

between a husband and wife, between ideals 

and reality. Critics have read this book as a 

metaphor of postwar Japanese society, in 

which the traditional moral and philosophical 

basis of Japanese culture is neglected in favor 

of Western conventions.

Author: Nobuo Kojima

Translated to the English by Yukiko Tanaka

Translated to the Arabic by Prof. Dr. 

Mondhor Mahmoud Mohammed

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage. (Translation Center). 

1st Arabic Edition  2009

Standard Arabic

240 pages

Embracing Family -Japanese Novel
عناق األسرة “رواية يابانية” 
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يض��م ه��ذا الكتاب البح��وث املقدمة يف ن��دوة "اللغة 
والهوي��ة – دول الخلي��ج العريب منوذج��اً" التي نظمتها 
وزارة الثقافة والفنون والرتاث خالل املدة 15-17 فرباير 
2009 وش��ارك فيها عدد من املختصني العرب البارزين 

يف هذا املجال. 

تأليف: مجموعة باحثني.                                  

إعداد وتقديم: عيل نارص كنانة.                           

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                    

الطبعة األوىل 2009.

اللغة: العربية الفصحى.                                                      

عدد الصفحات: 204.   

This book comprises the research presented 

during the symposium “Language and 

Identity – Gulf States as a Model” which was 

organized by the Ministry of Culture, Arts 

and Heritage from 15 to 17 February 2009. A 

number of prominent Arab specialists in this 

field took part in this symposium.

Author: Group of researchers

Written and Presented by Ali Nasser 
Kanana

Publisher:  Ministry of Culture, Arts 
and Heritage

1st Edition 2009

Standard Arabic

204 pages   

Language and Identity
اللغة والهوية
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»من أفواه الرواة »مأثورات من الرتاث الشعبي« يف هذا 
شعبية  وأدبيات  ومأثورات  وأحاديث  مرويات  الكتاب 
الشعبي،  والرتاث  األدب  يف  عديدة  مواضيع  يف  قيّمة 
رقيقة،  قدمية  وأغاين شعبية  نادرة،  أشعار  إىل  باإلضافة 

وأمثال وِحكم وقصص وحكايات واقعية.

تأليف: عيل عبد الله الفياض.                                         

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون - قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2009.

اللغة: العربية الفصحى.                     

عدد الصفحات: 298.

“As Told by Storytellers -Selected tales from the 
popular heritage”
This book comprises a selection of narratives, 

sayings and works of folk literature of great 

value on a variety of literary and popular 

heritage topics. It also includes rare poems, 

traditional songs, proverbs, pieces of wisdom, 

fairy tales and real stories. 

Author: Ali Abdullah Al-Fayyad

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

2nd Edition 2009

Standard Arabic 

298 pages

As Told by Storytellers 
من أفواه الرواة
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يف هذا الكتاب يتحدث الكاتب عن مبدع اختار أن يعرب 
عن أفكاره وآرائ�ه عن طريق اإلخ�راج والكتابة للمرسح، 
خاصة األفكار التي ترتبط بالرتاث، فيس��تلهمُه ويسقطه 
ع��ىل عاملنا املعاص�ر مح�اوالً ايج��اد حلول مل�ا ي�راه من 
مشكالت، متطلعاً إىل العدالة والتحرر والحب والسالم.

تأليف: خالد سامل الكلباين.                                      

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث                         

إدارة البحوث والدراسات الثقافية.                                

الطبعة األوىل 2009.

اللغة: العربية الفصحى.                                                             

عدد الصفحات: 220.                                                

   In this book, the writer tells about an artist 

who has chosen stage direction and play- 

writing as a means to express his thoughts and 

opinions, especially those thoughts pertaining 

to the heritage. Inspired by this heritage, 

the artist tries to find solutions to what he 

considers to be problems in our contemporary 

world, looking forward to justice, freedom, 

love and peace.  

Author: Khaled Salem Al-Kalbani

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage. 

(Cultural Research and Studies Department)

1st Edition 2009

Standard Arabic

220 pages

Slavery and Love
in Hamad Al-Rumaihi’s Plays

العبودية والحب في مسرح حمد الرميحي
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التي  والثقافية  العلمية  الجوانب  الكتشاف  محاولة 
تتعلق باللؤلؤ، واشتمل الكتاب عىل ستة فصول ناقش 
والرخويات  اللؤلؤ،  تكّون  وكيفية  طبيعة  فيها  الكاتب 

اللؤلؤية، وزمن الغوص الكبري )1940-1850(.

تأليف: هوبري باري وديفيد الم.

ترجمة عن الفرنسية: عبد الودود العمراين.  

مراجعة وتصحيح: فيفيان حمزة.                                          

النارش: صدر يف احتفالية الدوحة عاصمة الثقافة 

عن هيئة املتاحف.

الطبعة األوىل 2009. 

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 335. 

The book is an attempt to discover the pearls’ 

scientific and cultural aspects. It also focuses 

in its six chapters on the phases of pearls and 

pearls mollusks’ formation process in addition 

to a description of the boom period of diving 

1940 –1850.

Authors: Hubert Bari and David Lam

Translated from the French by 

Abdelouadoud El Omrani

Revised and Proofread by Vivian Hamza

Publisher: Qatar Museum Authority 

(Published during the festivity of Doha 

Capital of Arabic Culture

 1st Arabic Edition 2009

Standard Arabic

 pages 335 

Pearls
اللـؤلـــؤ
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» املدارس املرسحية وطرق إخراجها منذ عرص اإلغريق 
حتى العرص الحارض« كل مدرسة من املدارس املرسحية 
وتطورها  نشأتها  إليضاح  الكتب  من  جملة  إىل  تحتاج 
عىل مر العصور، وتلخيص مايتعلق بهذه املدارس منذ 
عرصاإلغريق حتى عرصنا الحارض ميكن القارئ والدارس 
من اإلحاطة بصورة وإن بدت صغرية عنها وعن تاريخها.

تأليف: أ.د. جمعة أحمد قاجة.                                       

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث                              

إدارة الثقافة والفنون - قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2009.

اللغة: العربية الفصحى.                                                                

عدد الصفحات: 468.      

“The Theatrical Trends and Staging Methods - 
from Ancient Greeks until Present”

Although, we need to read a lot to determine 
the origin of each theatrical trend and how it 
evolved throughout centuries starting from 
the Greeks era until present, a summary of 
the history of these trends can also be very 
helpful for the reader and researcher to 
have a good knowledge in this regard.

Author: Prof. Dr. Jomaa Ahmed Qaja

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage.

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Arabic Edition 2009

Standard Arabic

468 pages

The Theatrical Trends and Staging Methods
 المدارس المسرحية وطرق إخراجها
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الوطنية  بقيم  متغنياً  حياته  ع��اش  لشاعر  دي��وان 
واإلنسانية، وقد عرب فيه عن أمله وأمله يف معاين البحث 

عن حياة كرمية لإلنسان العريب املعذب.

تأليف: أسامعيل تامر.

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.

إدارة البحوث والدراسات الثقافية.

الطبعة االوىل 2009.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 124.

A poetry collection of a poet who spent his 

life praising the values of patriotism and 

humanism

In this collection, the poet expresses his 

pain and his hope for a decent life for 

tormented Arabs.

Author: Ismail Tamir

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 

Heritage

(Cultural Research and Studies Department)

1st Arabic Edition 2009

Standard Arabic

124 pages

Dewan Al-Ghorba 
ديــــوان الغــربـــة
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عىل  اشتملت  املسلسالت  بعض  عىل  تطبيقية  دراسة 
املثايل  النموذج  عىل  األول  الفصل  فركز  فصول،  ثالثة 
لألرسة، اما الفصل الثاين فتناول مالمح االهتامم باألرسة، 
وتناول الفصل األخريعوامل ت�أثري الدراما يف املشاهدين.    

تأليف: د. إبراهيم اسامعيل.                                          

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                              

إدارة البحوث والدراسات الثقافية.                                     

الطبعة األوىل 2009. 

اللغة: العربية الفصحى.                                                              

عدد الصفحات: 111.   

It is an empirical study on some serials. 

The study includes three chapters: the first 

chapter focuses on the ideal model of the 

family; the second chapter is about the 

attention given to the family, and finally, 

the third chapter is about the impact factors 

of the drama on viewers.

Author: Dr. Ibrahim Ismail

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage.

(Cultural Research and Studies Department)

1st Arabic Edition 2009

Standard Arabic

111 pages

Arab Family Portrait in the TV Drama 
صورة األسرة العربية في الدراما التلفزيونية
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يستعرض الكتاب أهم املصطلحات واملواضيع الصيدالنية 
واملستحرضات  الصيدلة  علم  مفهوم  ويرشح  املتداولة، 
ومفعولها  جودتها  يف  واملؤثرات  وأشكالها  الصيدالنية 
والرقابة  الجانبية  وأرضاره��ا  واستعامالتها  العالجي 
عليها، كام يحتوي عىل صور توضيحية لبعض العالجات 

والعديد من النباتات.     

تأليف: د. زكية مال الله.                                            

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث                             

إدارة الثقافة والفنون - قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة العربية األوىل 2009.

املصطلحات  وبعض  الفصحى،  العربية  اللغة: 

باللغة االنجليزية.

عدد الصفحات: 187.

The book features the most important 

pharmaceutical terms and topics and gives a 

definition of “Pharmacology”. It also presents 

the different types of pharmaceutical products 

with emphasis on the things that may affect 

their quality as well as the therapeutic effect, 

uses, side effects and quality control of these 

products. Moreover, the book includes 

illustrations of some treatments and plants 

used in this respect.

Author: Dr. Zakeya Malallah

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Arabic Edition 2009

Standard Arabic (Pharmaceutical terms 

in English)

187 pages

Pharmaceutical Encyclopedia
الموسوعــة الصيــدالنيــة
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إصدار  الوعي«   تشكيل  ودورها يف  الثقافية  »املقاهي 
نشأت  التي  الدول  يف  الثقافية  املقاهي  تجربة  يرصد 
فيها، والدور الذي لعبته يف تنمية الوعي، مع رصد دقيق 
الثقايف الذي أقيم عىل هامش مهرجان  لتجربة املقهى 
والسياسية  الثقافية  القضايا  وأب��رز  الثقايف،  الدوحة 
واإلبداعية التي ناقشها املقهى عىل مدار ثالث سنوات، 

وتأثري ذلك يف واقع الثقافة يف دولة قطر.

إعداد: أحمد عبداللطيف، محمد عصفور.                                            

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث .

)الصالون الثقايف(.

الطبعة األوىل 2008.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 191.       

“The Cultural Cafés and its Role in the Process of 
Building Awareness”
This publication depicts the experience of the 
Cultural Café in the countries where it first 
originated and the role it played in developing 
awareness. The document also features a 
detailed study on the cultural café held on 
the sidelines of Doha Cultural Festival, and 
highlights the cultural, political and artistic 
issues discussed over three years and the 
impact of these panel discussions on cultural in 
the State of Qatar.

Text: Ahmed Abdullatif  and 

Mohamed Asfour

Publisher: Ministry of Culture,Arts and 
Heritage

(Cultural Salon)

1st Arabic Edition 2008

Standard Arabic 

191 pages

The Cultural Cafés 
المقاهي الثقافية
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املشاركات يف  الطالبات  نتاج مجموعة من  إصدار ضم 
دورات التصوير التابعة ملركز الفنون البرصية.

إعداد: نادية عبدالرحمن املضيحي.                                           

رئيس مركز الفنون البرصية سابقاّ.                                            

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث .

مركز الفنون البرصية.

الطبعة األوىل 2008.      

The book features the photographic works 

made by a group of girl students during the 

photography workshops organized by the 

Visual Arts Center.

Author: Nadia Abdul Rahman Al-Mudhahiki

Former Chairperson of the Visual Arts 

Center.

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 

Heritage 

(Visual Arts Center)

1st Arabic Edition 2008.

Qatari Childhood Photos Exhibition
معــرض صــور الطفـولـة القطـريــة
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مجلس  بدول  القصرية  القصة  لكتاب  األول  »امللتقى 
أولهام  فصلني،  من  مكون  إصدر  الخليجي«  التعاون 
ضم بحوثاً ودراسات تتناول فن القصة القصرية يف دول 
الثاين  الفصل  اشتمل  بينام  الخليجي،  التعاون  مجلس 
خليجيون  مبدعون  كتبها  متنوعة  قصرية  قصص  عىل 

ممن يعشقونها وميارسونها تجريباً وإبداعاً.

إعداد وتقديم: سعاد الكواري، محمد عصفور.

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث .

)الصالون الثقايف(.

الطبعة األوىل 2008.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 169.        

“The1st GCC Forum of the Short Story Writers”
 This publication is comprised of two chapters, 

the first of which features research and 

studies on the short-story-writing art in the 

GCC countries, whereas the second includes 

a selection of diverse short stories written by 

creative writers and passionate persons of 

this art from the Gulf region.

Text and Introduction by Souad Al-

Kuwari and Mohammed Asfour

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage
(Cultural Salon)

 1st Arabic Edition 2008

Standard Arabic 

169 pages

The1st GCC Forum of the Short Story Writers
الملتقى األول لكتاب القصة القصيرة
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»وثائق مجل��س التعاون لدول الخلي��ج العربية، الجزء 
الثامن والعرشون، ديس��مرب 2008« كتاب سنوي يرصد 
أه��م األح�داث والفع�الي�ات ملس��ي�رة مجلس التع�اون 
ل��دول الخليج الع��ريب يف مختلف املجاالت السياس��ية 

واالقتصادية والعسكرية واملالية واألمنية واالجتامعية.

إعداد: وكالة األنباء القطرية.                             

النارش: وزارة اإلعالم والثقافة.                           

الطبعة األوىل 2008.

اللغة: العربية الفصحى.                                         

عدد الصفحات: 305.      

“Documents of the Cooperation Council for 
the Arab States of the Gulf (GCC) Part 28 – 
December 2008” This yearbook features the 

most important events and activities held 

by the Cooperation Council for the Arab 

States of the Gulf throughout the year in 

the different political, economic, military, 

financial, security and social fields.

Conducted by Qatar News Agency

Publisher: Ministry of Information and 
Culture

1st Arabic Edition

Standard Arabic

305 pages

Documents of the Cooperation Council 
وثائـق مجلـس التعــاون 
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العوملة«  ومجتمع  الرتاث  بني هوية  اإلسالمية  »الفنون 
إصدار يشتمل عىل أبحاث الندوة العلمية الدولية والتي 
مهرجان  يف  الخامس،  البرصية  الفنون  ملتقى  نظمها 
الدوحة الثقايف السابع واشتملت الندوة عىل العديد من 
املحاور منها: إعادة تأويل االسترشاق، والفنون اإلسالمية 

يف عامل العوملة، والعامرة اإلسالمية والتاريخ.

تأليف: مجموعة من الباحثني.                       

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث. 

مركز الفنون البرصية.

الطبعة األوىل 2008. 

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 512.  

“Islamic Arts: Heritage Identity and Globalized 
Society”

This release contains the research presented 

during the world scientific symposium of the 

5th Visual Arts Forum. The symposium which 

was organized on the sidelines of the 7th Doha 

Cultural Festival revolved around several axes 

notably the reinterpretation of orientalism, 

Islamic arts in the world of globalization, and 

Islamic architecture and history.

Author: Group of researchers

Publisher: National Council for 
Culture, Arts and Heritage

(Visual Arts Center)

1st Arabic Edition 2008

Standard Arabic

512 pages

Islamic Arts
 الفنون اإلسالمية
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يض��م هذا الكتاب البحوث املقدمة يف ندوة »إش��كالية 
الثقاف��ة الهوي��ة واملعلوماتي��ة« التي نظمه��ا املجلس 
الوطن��ي للثقاف�ة والفن�ون والت���راث خالل امل�دة 28- 
30 يناير 2008 وش��ارك فيها ع��دد من املفكرين العرب 

واألجانب البارزين يف هذا املجال. 

تأليف: مجموعة باحثني املشاركني يف الندوة.

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

الطبعة األوىل 2008.                                        

اللغة: العربية الفصحى، اإلنجليزية.                         

عدد الصفحات: العريب: 144.- اإلنجليزي: 40.                                    

This book features the research studies 

presented during the symposium entitled 

“Culture: Identity and Informatics” which 

was organized by the National Council for 

Culture, Arts and Heritage on January 28 – 30, 

2008 with the participation of a number of 

prominent Arab and foreign thinkers in this 

field.

Author: Group of researchers

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

1st Edition 2008

Arabic - English

Arabic version: 144 pages

English version: 40 pages

Culture: Identity and Informatics  
ندوة إشكالية الثقافة - الهوية والمعلوماتية
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ألكرث  واملستقبل  والتاريخ  »األسطورة  النفط  »عص��ر 
مصادر الطاقة جدالً يف العامل« يأيت كتاب »عرص النفط« 
علمية  مبنهجية  ويعالج  الحروف  عىل  النقاط  ليضع 
دقيقة مبنية عىل خربة ودراية معظم املسائل التي تقلق 
النفط،  عن  السائدة  األسطورة  نواحي  من  اليوم  العامل 
وتاريخ النفط ومستقبله، واملسائل الخالفية املتعلقة به 

عىل املستوى العاملي.

تأليف: ليوناردو موجري.

ترجمة: د. إبراهيم يحيى الشهايب.

تقديم: د. حسام الخطيب.

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

مركز الرتجمة.

الطبعة األوىل 2008. 

اللغة: العربية الفصحى. عدد الصفحات: 543.

“The Age of Oil: The Mythology, History and 
Future of the World’s most Controversial 
Resource” This book will make it crystal 

clear and will address through a precise 

scientific methodology based on experience 

and understanding of most of the issues 

that worry the world today, including the 

prevailing mythology on oil, the history and 

the future of oil and the contentious issues 

related to it at the global level.

Author: Leonardo Maugeri.

Translated by Dr. Ibrahim Yahya Al-

Shehabi

Introduced by Dr. Hussam Al-Khateeb

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

(Translation Center)

1st Arabic Edition 2008

Standard Arabic

543 pages

The Age of Oil
عـصـــر النـفـــط
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بكر  أبو  حسني  الراحل  اليمني   للشاعر  شعري  ديوان 
والغنائية  الشعرية  الساحة  أثرى  شاعر  وهو  املحضار 
هو  وهذا  العريب  والوطن  الجزيرة  امتداد  عىل  خاصة 
الديوان الخامس للشاعر، وهو مكتوب باللهجة اليمنية.

تأليف: حسني أبو بكر املحضار.                                         

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.                       

إدارة الثقافة والفنون - قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2008.

اللغة: اللهجة العامية.                                                       

عدد الصفحات: 127.                

A poetry collection of the late Yemeni 

poet Hussein Abu Bakr Al-Mehdhar, who 

enriched the poetry and the singing field in 

the Arab peninsula, in particular, and in the 

Arab world

“Lovers Farewell” is the title of Hussein’s 

5th poetry collection, which was written in 

the Yemeni dialect. 

Author: Hussein Abu Bakr Al-Mehdhar

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage .

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Arabic Edition 2008

Colloquial Arabic

127 pages

Lovers Farewell 
 وداع العشــاق
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دراس��ة تناولت عددا من املواضيع منها: تأسيس املشهد 
الروايئ عربياً »طور املش��يمة«، واملشهد الروايئ »حراك 
الحداث��ة«، والتجري��ب والن��ص الجديد »نح��و إنجاز 
ال��ذات«، وآفاق جدي��دة يف الرواية العربي��ة، والرواية 

العربية يف الزمن االفرتايض.

تأليف: عامد البليك.                                                  

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون - قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2008.

اللغة: العربية الفصحى.                                                       

عدد الصفحات:187.  

Among the important topics discussed in this 

book were the emergence of the Arabic novel 

“Placenta Phase”; the Arabic novel “Mobility 

of Modernity”; the experimentation and the 

new text “Towards Self-accomplishment”; 

the new horizons in Arabic fiction and the 

Arabic fiction in the virtual age. 

Author: Emad Al-Bleek

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department 

(Studies and Research Section

1st Arabic Edition 2008

Standard Arabic

187 pages

Arabic Fiction - Journey of Search for Meaning
 الرواية العربية - رحلة البحث عن المعنى
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تأليف: خليفة السيد محمد املالي.                                         

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث                          

إدارة الثقافة والفنون - قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة العربية األوىل 2008.

املصطلحات  وبعض  الفصحى،  العربية  اللغة: 

والرشوحات بالعامية.

عدد الصفحات: 109.  

Author: Khalifa Al-Sayed Mohammed Al-Malki

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Arabic Edition 2008

Standard Arabic (some expressions 

and annotations were provided in 

colloquial Arabic)

109 pages

والصناعات  واملهن  الحرف  عن  توثيق  فيه  الكتاب 
تاريخهم  عن  املستقبل صورة  أجيال  ويعطي  الشعبية، 
االجتامعي يف العقود الخمسة األخرية، ويكشف لهم عن 
كفاح أجدادهم وأسالفهم من أجل تحقيق أهدافهم يف 

الكسب والعمل.

The book provides a documentation of the 

handicrafts and folk industries and gives the 

future generations an image of the history of 

the society during the last five decades. It also 

reveals about the ancestors’ struggle to earn 

their living and work.

Handicrafts and Folk Industries in Qatar
المهن والحرف والصناعات الشعبية في قطر
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تأليف: د. عبد القادر حمود القحطاين.                                    

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث                             

إدارة الثقافة والفنون - قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2008.

اللغة: العربية الفصحى.                                                           

عدد الصفحات: 216.      

تاريخ  يركز عىل  ما  منها  أبواب،  عدة  الدراسة  تتضمن 
قطر بصورة خاصة والبعض األخر يتناول بعض القضايا 
يف دول الجوار، وذلك أن منطقة الخليج العريب تشكل 
منظومة إقليمية واحدة، لذلك يصعب فصل تاريخ أي 
منها عن بقية الجوانب التاريخية يف املنطقة عموماً.   

The study is divided into several chapters. 

Some of these chapters focus particularly 

on the history of Qatar, whereas the others 

deal with some issues of the neighboring 

countries. Since, the Gulf region constitutes 

a territorial unit, it is therefore, difficult to 

separate the history of one of these countries 

from the historical aspects of the region in 

general.

Author: Dr. Abdulqadir Hamood Al-Qahtani

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Arabic Edition 2008

Standard Arabic

216 pages

Studies on Modern and Contemporary Arabian Gulf History 
دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر
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مشوقة،  ورسوم  بأسلوب  الجميلة  األطفال  قصص  من 
وتحث عىل العمل الدؤوب وعدم الكسل. 

تأليف: د. لطيفة مبارك السليطي.                                                     

رسوم: فاتن حمد السليطي.

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث                            

إدارة الثقافة والفنون - قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2008.

اللغة: العربية واالنجليزية.                                                        

عدد الصفحات: 18.                                                             

A wonderful children’s story with appealing 

writing style and graphics. Throughout the 

story, the writer urges children to work hard 

and leave aside laziness.

Author: Dr. Latifa Mubarak Al-Sulaiti

Graphics: Faten Hamad Al-Sulaiti

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Arabic Edition 2008

Arabic – English

18 pages

The Lazy Goose
 الــوزة الكسولة
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بشكل  تستكشف  مل  قطر  دولة  يف  البحرية  السالحف 
كاٍف، واملعلومات البيئية الخاصة بها قليلة جداً، ونظراً 
لهذه الحقيقة فإن الغرض من هذا الكتاب تغطية نقص 

املعلومات الخاصة بالسالحف البحرية يف قطر. 

تأليف: د. جاسم عبدالله الخياط،

          د. محسن عبد الله العنيس.

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2008.

اللغة: العربية الفصحى واإلنجليزية.

عدد الصفحات: 155.    

The research made on sea turtles in the 
State of Qatar are insufficient, and informa-
tion about these creatures are very limited. 
It was, therefore, the main goal of this book 
to cover this shortage and provide all the 
necessary information about the sea turtles 
in Qatar.

Author: Dr. Jassim Abdullah Al-Khayyat, 

               Dr. Mohsen Abdullah Al-Aansi.

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Arabic Edition 2008

Arabic – English

155 pages

Marine Turtles in the State of Qatar
السالحف البحرية في دولة قطر
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يتحدث هذا الكتاب عن رائدات الفن التشكييل يف قطر، 
ويرسد مسريتهن الفنية وسريتهن الذاتية واملدارس الفنية 
التي أبدعن فيها والفنانون الذين تأثرن بهم، مدعومة 

وموضحة بصور ولوحات لكل فنانة.

تأليف: خولة محمد عبد العزيز املناعي.                        

الناش�ر: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

الطبعة األوىل 2008.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 172.

The book is about female pioneers of fine 

art in Qatar. It depicts their artistic career, 

their biography, their creative works in 

the different artistic trends and provides 

examples of artists who influenced them. 

This work features photographs of artists and 

copies of their masterpieces. 

Author: Khawla Mohammed Abdulaziz 

Al-Mannai

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

1st Arabic Edition 2008

Standard Arabic

172 pages

The First Ten Female Pioneers of Fine Art in Qatar
 العشر األوائل من رائدات الفن التشكيلي في قطر
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»النقد ب��ني الفن واألخ��الق حتى نهاية الق��رن الرابع 
الهج��ري« تتح��دث ه��ذه الدراس��ة عن النق��د األديب 
ودوافع��ه الفنية واألخالقي��ة، وتب��دأ بالوصف املجرد 
للمواق��ف والقضايا النق�دية واألف��كار املطروح�ة، مع 
الرتتي��ب التاريخ���ي ألنص�ار ك�ل اتج���اه، ثم تصنيف 
امل��ادة وتبويبها حس��ب القضاي��ا االفرتاضي��ة املحركة 

للبحث، وتتبع ما حدث فيها من تطور أو تغي�ر.

تأليف: د. مريم النعيمي.                                     

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.         

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2008.

اللغة: العربية الفصحى.                                        

عدد الصفحات: 264.                                           

“Criticism between Art and Morals-Until the 
end of the 4th Century AH”

This study is about the literary criticism and its 
artistic and moral motives. At the beginning, 
there is  an abstract description of attitudes 
and issues that have aroused criticism, and of 
ideas put forward in addition to a historical 
ranking of the proponents of each trend. The 
material is classified according to the virtual 
issues that stimulate the search process with a 
follow-up of any development or change.

Author: Dr. Maryam Al-Nuaimi

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Arabic Edition 2008

Standard Arabic

264 pages

Criticism between Art and Morals
النقـد بيـن الفـن واألخــالق
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النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون.

الطبعة األوىل 2008.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 347.

هذا الكتاب للش��اعر مبارك بن س��يف آل ث��اين الفائز 
بجائزة الدولة التقديرية لآلداب عام 2006 يف نس��ختها 
األوىل، واحت��وى الكت��اب عىل دواوين��ه األربع�ة: الليل 
والضفاف، أنشودة الخليج، ولياٍل صيفية، والفجر اآليت.

This Book written by the poet Mubarak Bin 

Saif Al Thani won the State Award for Lit-

erature 2006 in its first edition. It embraces 

the poet’s four poetry collections namely  

“The Night and the Shores”, “Gulf Chant”, 

“Summer Nights” and“The Coming Dawn.

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

(Culture and Arts Department)

1st Arabic Edition 2008

Standard Arabic

347 pages

 Mubarak Bin Saif Al Thani
( Poetic Works)

األعمال الشعرية للشاعر مبارك بن سيف آل ثاني
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إعداد: محمد عيل عبد الله.                                           

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

لجنة الرتاث الشعبي.

الطبعة األوىل 2008.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 16.

يف ظ��ل الس��طوة البرصية وحض��ور الالهوي��ة وتعب�ري 
األبراج الزجاجية عن نفسها يف أفق مدينة الدوحة، كان 
البد من اتزان ومعادلة لتلك السطوة، فكان سوق واقف 
حيث حضور تراث اإلنس��ان القطري وثقافته وتاريخه، 
واإلصدار ض��م موضوعاً قدم يف ندوة أقيمت ما بني 12 

– 14 فرباير 2008م.

Text: Mohammed Ali Abdullah

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Popular Heritage Committee

1st Arabic Edition 2008

Standard Arabic

16 pages

In the light of the dominance of the visual 

information and with the new architectural 

scene of the glass towers, which reflects 

a different image from that of the true 

identity of the country, it was necessary to 

create a certain balance within this scene. 

This balance wouldn’t exist without Souq 

Waqif, which portrays Qatar’s heritage, 

culture and history. The book also includes 

a study of a topic that was discussed during 

a seminar held on February 12-14, 2008.

SouqWaqif: The Charm and the Authenticity of Heritage
سوق واقـف - سحـر التـراث وأصـالتـه
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اإلصدار ضم موضوعاً قدم يف ندوة للجنة الرتاث الشعبي 
حول الفرقة القومية للفنون الشعبية ونشأتها وأهدافها 

أقيمت ما بني 12-14 فرباير 2008 م.

إعداد: فيصل إبراهيم التميمي.                          

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

لجنة الرتاث الشعبي.                                

الطبعة األوىل 2008.

اللغة: العربية الفصحى.                                      

عدد الصفحات: 8.                                         

This release is about the inception and the 
goals of Qatar National Troupe of Popular 
Arts. This subject was introduced during 
the two-day symposium organized by the 
Popular Heritage Committee on February 
12, 2008.

Editor: Faysal Ibrahim Al-Tumaimi

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

(Popular Arts Committee)

1st Arabic Edition 2008

Standard Arabic

8 pages

Qatar National Troupe of Popular Arts: Role and Inception
الفرقة القومية القطرية للفنون الشعبية دورها ونشأتها
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يسلط الكتاب الضوء عىل حياة األمري الراشد الشيخ عيل 
بن عب��د الله آل ث��اين ) 1312ه���  - 1394ه� / 1894 
– 1974م( وعلمه وأعامل��ه، ومآثره العلمية والعمرانية 
والوقفية، ومظاهر النهضة التي عاش��تها البالد يف عهده، 
وجه��وده يف نرش الرتاث، والكتاب فاز يف الدورة الرابعة 
من مس��ابقة »أعالم من قطر« التي نظمها مركز شباب 

برزان  .  

تأليف: محمد محمود الدرويب.                                            

النارش: مركز شباب برزان الدوحة.                                        

الطبعة األوىل 2008.

اللغة: العربية الفصحى.                                                              

عدد الصفحات: 751.       

Author: Mohammed Mahmoud Al-Dorubi

Publisher: Barzan Youth Center (Doha)

1st Edition 2008

Standard Arabic

751 pages

The book sheds light on the life of the Emir 
Sheikh Ali Bin Abdullah Al-Thani as well as his 
knowledge, works and exploits in the field of 
education, urbanization and  endowment. The 
book also depicts the aspects of development 
that the country witnessed during his reign 
and the efforts he made to spread cultural 
heritage. It the winning work in the  4th contest 
“Personalities from Qatar” (Aalam Min Qatar) 
organized by Barzan Youth Center.

Emir Sheikh Ali Bin Abdullah Al Thani 
األمير الراشد الشيخ علي بن عبد اهلل آل ثاني
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بن  عمري  الشاعر  حياة  عن  نبذة  شمل  شعري  ديوان 
الله )1890- 1982(،  الهاجري رحمه  راشد آل عفيشة 
ومن ثم جاءت قصائده يف مختلف األغراض الشعرية، 
مثل املدح، وحب الوطن، واملناسبات، والرثاء، والعتاب، 

والتحذير، والغزل، وقصائد املساجالت.  

اإلعداد واملتابعة: زايد محمد النعيمي.  

مراجعة النص��وص: عبد الل��ه الزوايدة، عادل 

الكلدي اليافعي، فالح حسني الهاجري. 

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث

)األمانة العامة(.

الطبعة العربية الثانية 2008.

اللغة: العربية الفصحى، والنصوص بالعامية.

عدد الصفحات: 178.      

Produced by Zayed Mohammed Al-Nuaimi

Revision of texts : Abdullah
Al-Zuwaidah, Adel Al-Kaldi Al-Yafe’e 

and Faleh Husein Al-Hageri

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

(General Secretariat)

2nd Arabic Edition 2008

Standard Arabic. (Vernacular poems)

 178 pages

This poetry collection comprises an 
overview of the life of the late poet 
Aameer Bin Rashid Al Afeesha Al-Hageri 
(1890 - 1982), in addition to selections 
from his poems which were on various 
themes, including praise, patriotism, 
lament, advice and courtly love and 
poetic dialogues.

Selections from Ibin Afeesha’s Poems
مختارات من قصائد ابن عفيشة
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دراس��ة نقدية جاملي��ة ترصد تجليات اللون يف ش��عر 
الحداثة يف النص��ف الثاين من الق��رن العرشين، وتبني 
كيف أن اللون خاضع ملتطلبات سيميائية جديدة ذات 
صل��ة وثيقة بع��امل األدب، خالفاً لتل��ك املتطلبات التي 

تطرحها اللوحة التشكيلية.   

تأليف: د. ماجد فارس قاروط.                              

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                   

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2008.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 246.

Author: Dr. Majid Faris Qarut.

Publisher: Ministry of Culture, Arts and 
Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Arabic Edition 2008

Standard Arabic

246 pages

This critical study focuses on the 
manifestations of the color in the modern 
Arabic poetry during the second half of the 
20th century. It also shows how the color is 
subject to the semiotics’ new requirements 
which are highly relevant to the world of 
literature, unlike those requirements posed 
by the painting.

The Manifestations of Color in the Modern Arabic Poetry
تجليـات اللـون في الشعـر العربـي الحـديـث
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ديوان ش��عري تحدث في��ه املؤلفان عن حياة الش��اعر 
محم��د بن عبد الوهاب الفيحاين رحمه الله وس��ي�رت�ه 
الذاتي�ة يف القس��م األول، والقس��م الث��اين  احتوى عىل 
ديوان الشاعر، باإلضافة إىل ملحق خاص باملخطوطات.  

تأليف: عيل عبد الله الفياض، عيل شبيب املناعي.       

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.        

الطبعة العربية الثانية 2007.                                

اللغة: العربية الفصحى، واألشعار بالعامية.                  

عدد الصفحات: 353.                                        

This poetry collection includes in its 

introductory part a description of the life of 

the late poet and his biography. The second 

part of the book is devoted to Al-Fayhani’s 

poetry collection in addition to a special 

annex for manuscripts. 

Author: Ali Abdullah Al-Fayyadh and                     

               Ali Sha beeb Al-Mannai

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

2nd Arabic Edition 2007

Standard Arabic. (Vernacular poems)

353 pages

Mohammed Bin Abdul Wahab Al-Fayhani 1907 – 1939
محمد بن عبد الوهاب الفيحاني 1907 - 1939
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القضية املشرتكة )املعلومة بني امللكية املشاعية وامللكية 
الخاصة(« يحاول املؤلف املواكبة بني تاريخ املعلوماتية 
بعض  تبسيط  ورغم  ومستقبلها  وتطوراتها  ونشأتها 
املفاهيم الرياضية إىل اقىص حد، فقد تبقى مبهمة من 

منطق بعض األفراد.  

تأليف: فيليب آغران.

ترجمة: عبد الودود عامر العمراين.

 مراجعة: أ.د. حسام الخطيب.                                    

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.          

الطبعة األوىل 2007.

اللغة: العربية الفصحى.                                                

عدد الصفحات: 286.     

“Common Cause : Information Between 
Commons and Property”

 Written by Philippe Aigrain, the book provides 
a comprehensive analysis of the history, 
the evolution and the future of informatics. 
Although some mathematic concepts were 
over simplified, they may remain ambiguous 
for some individuals.  

Author: Philippe Aigrain. Translated 

from French by Abdelouadoud 

Amer El Omrani

Revised by :  Prof. Dr. Hussam Al-Khateeb

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

1st Edition 2007

Standard Arabic

286 pages

القضية المشتركة
Common Cause

Information Between Commons and Property
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يف هذا الديوان اآلثار الشعرية الكاملة للشاعر القطري 
الله، سبقتها دراسة  يرحمه  النعيمي  بن فرحان  حسن 
وألحانه  النبطي  الشعر  عن  وكذلك  الشاعر  حياة  عن 

وأوزانه وأنواعه وتطوره.

جمع وتدوين: حمد محسن النعيمي.                                     

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة الثانية 2007.

اللغة: العربية الفصحى، واألشعار  بالعامية. 

عدد الصفحات: 198.      

Collected and Transcribed by

Hamad Mohsen Al-Nuaimi

Publisher: National Council for Culture, 
Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

2nd Edition 2007

Standard Arabic (Vernacular poems)

198 pages

A poetry collection that encompasses the 
complete poetic works of the late Qatari 
poet Hassan Bin Farhan Al-Nuaimi. These 
poems are preceded by a study on the 
different phases of the poet’s life and on 
the rhymes, meters, types and evolution of 
the vernacular poetry. 

Dewan Ibin Farhan (Complete Poetic Works)

ديـــوان ابــن فرحـــان
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اسم املؤلف: أبو القاسم انجوي شريازي.                      

اختارها ونقلها إىل العربية: د. مصطفى الباكور.

قدم له: أ.د. عيىس العاكوب.                                     

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

الطبعة األوىل 2007.

اللغة: مرتجم إىل اللغة العربية.                                   

عدد الصفحات : 287. 

Author: Abul Qassim Anjwi Sheerazi

Selected and translated to the Arabic 

by Dr. Mustafa Al-Bakoor.

Introduction:  Prof. Dr. Essa Al-Aakoob

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

1st Edition 2007

Translated to the Arabic

287 pages

هذا الكتاب دعوة لإلبح��ار يف فن القصص والحكايات، 
وفيه متت��زج األس��طورة بالحكم��ة والفت��وة بالخصال 
الحميدة، فهذا النوع من األدب متنوع يف أش��كاله ثري 
يف مضمون��ه ومعالجات��ه، يضم الكت��اب مقدمة تَعرّض 
فيها املرتجم ملوضوع القصص الفارسية، التي تتحدث يف 

جملتها عن التاريخ الفاريس األسطوري والواقعي.

This book is an invitation to explore the 
art of narration and storytelling where 
the legend intermingles with wisdom and 
young-manliness with virtues. This kind of 
literature has various forms, and it is rich in 
meanings, in addition to the role it plays in 
addressing different subjects. In the book’s 
introductions, the translator deals with the 
subject of the Persian stories which depict the 
Persian legendary and real history.

Tales from the Persian Popular Literature 
حكايات من األدب الشعبي الفارسي
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املؤلف: فاطمة الكواري.

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث

إدارة الثقافة والفنون.

الطبعة الثانية 2007.

اللغة: اإلنجليزية.

عدد الصفحات: 50.

مجموع��ة قصصية مكونة من إح��دى عرشة قصة تعرب 
عن تجربة إنس��انية متميزة من اإلبداع،ويف الوقت ذاته 
تطرح العديد من التساؤالت التي يجب عىل كل فرد منا 

أن يطرحها عىل نفسه.

Author: Fatima Al-Kawary

Translated to the English by Elnur Osman 
Abbakar

Publisher: National Council for Culture, 
Arts and Heritage

Culture and Arts Department
(Studies and Research Section)

2nd Edition 2007

English. 

50 pages 

A collection of 11 stories depicting an 
outstanding human creative experience 
and raising at the same time questions that 
each one of us should ask to himself

A New Beinning
بدايـة جديـدة



168

تأليف: مجموعة باحثني.                                    

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.         

الطبعة األوىل 2007.

اللغة: العربية الفصحى.                                             

عدد الصفحات: 185.      

»األدب  ندوة  يف  قدمت  التي  األبحاث  حول  إص��دار 
واملنفى« ضمن مهرجان الدوحة الثقايف ما بي�ن 25 – 

27 /2007/3، واشتملت الندوة عىل املحاور التالية:

 1-املفهوم والقواعد النظرية.

 2- تجارب ذاتية وشهادات.

 3- دراسات نقدية وتحليلية.

This publication features the research 

presented during the symposium entitled 

“Literature and Exile,” which was held within 

the framework of Doha Cultural Festival on 

March 25 – 27, 2007. The symposium was 

focusing on three main themes: 

1- The notion and the theoretical rules.

2- Personal experiences and testimonies.

3- Critical and analytical studies.

Author: Group of researchers

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

1st Arabic Edition 2007

Standard Arabic

185 pages

Literature and Exile 
األدب والمنفى
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ندوة  يف  قدمت  التي  األبحاث  مجموعة  يضم  إصدار 
عقدت يف الدوحة ما بني 22 – 25 يناير 2007، بعنوان 
وقد  والقيم«  الثقافة  وجدلية  املجتمعية  »التحوالت 
األوىل:  الجلسة  تناولت  جلسات،  أربع  عىل  اشتملت 
العوملة وفوىض القيم، وثقافات املراكز، وثقافة األطراف، 
العوملة،  عرص  يف  القيم  عىل  اشتملت  الثانية  والجلسة 
قيم  عن  تحدثت  الثالثة  والجلسة  املعلوماتية،  والرؤية 
األخرية  الجلسة  أما  واالستبداد،  والكراهية  التسامح 

فتناولت الثقافة القومية وجدلية الوجود واملطابقة.  

تأليف: مجموعة باحثني.                                    

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.         

الطبعة األوىل 2007.

اللغة: العربية الفصحى.                                        

عدد الصفحات: 188.         

The publication includes the research studies that 
were presented during the three-day symposium 
held in Doha on January 22, 2007 under the title 
“The Societal Changes and the Dialectic of Culture 
and Values.” The symposium included 4 sessions:
1st  session: The globalization and the chaos of 
values - Cultures of centers - Culture of individuals 
2nd  session: The values in the age of globalization - 
Informatics’ vision
3rd  session: The values of tolerance, hate and tyranny
4th  session: The national culture and the dialectic of 
existence and conformity

Author: Group of researchers

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

1st Arabic Edition 2007

Standard Arabic

188 pages

The Societal Changes and the Dialectic of Culture and Values 
 التحوالت المجتمعية وجدلية الثقافة والقيم
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مجموعة قصص قصرية اشتملت عىل إحدى عرشة قصة 
تنوعت فيها املواضيع بني الحزن وامليالد والحلم واألمل.

تأليف: كلثم جرب. ترجمة: النور أسامة ابو بكر.

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث. 

إدارة الثقافة والفنون - قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة العربية األوىل 2007.

اللغة: االنجليزية.                                     

عدد الصفحات:66.         

Author: Kaltham Jabr

Translated by Al-Noor Osama Abu Bakr.

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Arabic Edition 2007

English.

66 pages

A collection of short stories comprising 11 
stories on various topics such as grief, birth, 
dream and hope

The Pain of Arab Woman
وجع امــرأة عربيــة
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يتناول الكتاب مسرية الفنانني التشكيلني القطريني مورداً 
التي  الفنية  وامل��دارس  أعاملهم  وأهم  الذاتية  سريهم 
ينتمون إليها، ويحتوي الكتاب عىل العديد من اللوحات 

الفنية املميزة لهؤالء الفنانني.

تأليف: د. خالد البغدادي.                                    

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون - قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2007.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 198.     

The book sheds light on the artistic 

journey of plastic artists in Qatar and 

provides information on their lives, most 

important works and artistic trends. It 

also features numerous copies of their 

outstanding works. 

Author: Dr. khaled Al-Baghdadi

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Arabic Edition 2007

Standard Arabic

198 pages

Fine Art in Qatar: Succession of Generations 
الفن التشكيلي القطري - تتابع األجيال
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دراسة عن الخيل ونشأتها ودورها يف التقدم الحضاري 
للبرشية، واحتوت عىل كل ما قيل عن الخيل نرثاً وشعراً، 

وجاء الكتاب يف مثانية فصول متنوعة املضمون .

تأليف: صالح محمد الجيدة.                                  

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.          

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2007.

اللغة: العربية الفصحى، 

وبعض األشعار باللهجة العامية.     

عدد الصفحات: 240.   

This book which is made up of eight 
chapters on various subjects comprises a 
study on the history of equestrian and how 
it contributed to the  development of the 
human civilization. The study also includes 
texts and poems describing horses. 

Author: Salah Mohammed Al-Jeeda

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage.

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Arabic Edition 2007

Standard Arabic (Some vernacular poems)

240 pages

The Equestrian
Fathers and Ancestors Sport

الخيـل - رياضة اآلبـاء واألجــداد
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»دراسة يف الشعر النبطي )تطوره، أنواعه، ألحانه، أوزانه، 
أغراضه(« دراسة موضوعية تحليلية للشعر النبطي.

تأليف: حمد حسن الفرحان النعيمي.                         

مراجعة: حمد محسن النعيمي، عبد الله الزوايده.             

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة العربية األوىل 2007.

والنامذج  واألمثلة  الفصحى،  العربية  اللغة: 

الشعرية بالعامية.

عدد الصفحات: 111.    

A substantive and analytical study of the 
vernacular poetry evolution, types, rhymes, 
type of verses and themes

Author: Hamad Hassan Al-Farhan Al-Nuaimi

Revised by Hamad Mohsen Al-Nuaimi 

and Abdullah Al-Zuwaidah

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage.

Culture and Arts Department. 

(Studies and Research Section)

1st Arabic Edition 2007

Standard Arabic(Vernacular poems)

111 pages

Study in Vernacular Poetry  
دراسة في الشعر النبطي 
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قطر  دول��ة  يف  لالنقراض  »املعرضة  الغاف  »شجرة 
واملناطق الجافة«« شجرة الغاف شجرة جميلة وفريدة 
من نوعها، إال أنها تتعرض لالنقراض يف البيئة القطرية 
النربة  قوية  بيئية  رسالة  الكتاب  ويحمل  جاورها،  وما 
تقتيض بذل الجهود للمحافظة عىل هذه الشجرة التي 
الصحراوية، والكتاب  البيئة  الصمود يف  لقوة  متثل رمزاً 

محىّل بالصور والبيانات العلمية واملراجع النوعية. 

تأليف: نورة جرب آل ثاين، إخالص عبد الباري،  
جامل محمد فهمي، روضة فهد آل ثاين، 

محمود صالح عبد الكريم.  
ترجمة: حسني عيل السعدي.

مراجعة وتحرير: حسام الخطيب.
النارش: املجلس الوطني  للثقافة والفنون والرتاث. 

)مركز الرتجمة(.
الطبعة األوىل 2007. 

اللغة: العربية واالنجليزية. عدد الصفحات: 89.                                                         

The Ghaf Tree is a beautiful tree and unique of 

its kind, but it is endangered in Qatar and in the 

nearby regions. This book which comprises 

images, scientific information and qualitative 

references, represents a wake-up call to 

protect this tree that represents the symbol 

of steadfastness in the desert environment. 

(Prosopis cineraria is the scientific name of 

the ghaf tree)

Author: Noora Jaber Al Thani, Ikhlas Abdulbary, 

Jamel Mohammed Fahmi,  Rawda Fahid Al Thani 

and Mahmoud Saleh Abdul Kareem

Translated by Prof. Husain Ali Al-Saadi 

Revised and Edited by Hussam Al-Khateeb

Publisher: National Council for Culture, Arts 

and Heritage (Translation Center)

1st Edition 2007

Arabic – English

89 pages

The Ghaf Tree
شجــرة الغــــاف
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هذه الرواية رسم واقعي ملجتمع دلهي املادي املتوحش 
بشخوصه الواقعية املحلية، والواضح أن محلية شخوص 
جرفت  التي  الحديث  العامل  ملادية  امتداد  العمل  هذا 
اعتذاري  الرواية  وعنوان  طريقها.  يف  الهندي  املجتمع 
بامتياز، فهو يعرب عن خجل من حارض غري مرشف وحنني 

إىل ماٍض لن يعود.

تأليف: نافتج سارنا.

ترجمة: د. منذر محمود محمد.

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

)مركز الرتجمة(.

الطبعة األوىل 2007.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 350.

The novel is a real depiction of the 

materialistic society in Delhi and its local 

inhabitants. Clearly, the choice of life-like 

characters in this work is an extension of the 

modern world’s materialism, which swept 

away the Indian community. Moreover, the 

novel’s title is an apology par excellence 

as it expresses a shameful present and a 

nostalgia to a past that will not return.

Author: Naftej Sarna

Translated by Dr. Mondhir Mahmoud 

Mohammed

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

(Translation Center)

1st Arabic Edition 2007

Standard Arabic

350 pages

We Weren’t Lovers Like That -Indian novel
هل كنا مثل أي عاشقين؟ »رواية هندية«
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»عبد الله بن إبراهيم األنصاري )حياته العلمية وجهوده 
الدعوية 1335 – 1410ه�(«  يتناول هذا الكتاب السرية 
الذاتي��ة والحي��اة العلمية والجه��ود الدعوية لعلم من 
أع��الم قطر، وهو العالمة الش��يخ عبدالل��ه بن إبراهيم 
األنص��اري والكتاب عبارة عن بحث من البحوث الفائزة 

يف املسابقة الثالثة التي نظمها مركز شباب برزان. 

تأليف: عمر تهاين ناجي مختار.                             

تقديم: د. محمد عبدالله بن إبراهيم االنصاري.               

النارش: الهيئ�ة العام�ة للشباب .

)مركز شباب برزان(.

الطبعة األوىل 2006.

اللغة: العربية الفصحى.                                               

عدد الصفحات: 502.  

“The Qatari Islamic Scholar Sheikh Abdullah 

Bin Ibrahim Al-Ansari 1335 – 1410 AH (His 

works and efforts in the religious field)” 

This book includes a description of the life 

experience, works and efforts in the religious 

field of one of Qatar’s Islamic scholars, Sheikh 

AbdullahBin Ibrahim Al-Ansari. The book 

also represents one of the winning research 

studies in the 3rd contest organized by Barzan 

Youth Center.

Author: Omar Tahani Naji Mokhtar

Introduction by Dr. Mohammed 

Abdullah Bin Ibrahim Al-Ansari

Publisher: Public Authority for Youth 

(Barzan Youth Center)

1st Arabic Edition 2006

Standard Arabic

502 pages

Sheikh Abdullah Bin Ibrahim Al-Ansari 
الشيخ  عبداهلل  إبراهيم األنصاري  



177

التعليم  رائد  املانع  عبدالعزيز  بن  محمد  الشيخ   »العالمة 
ستة  من  مكونة  دراس��ة  العريب«   والخليج  قطر  يف  الحديث 
عبدالعزيز  بن  محمد  الشيخ  الكبري  العالمة  مسرية  عن  فصول 
املانع، اشتمل الفصل األول عىل سفره وطلبه للعلم، بينام غطى 
الفصل الثاين التبشري واإلرساليات يف الخليج والبحرين، بينام ركز 
الرابع عىل بعض  والفصل  التعليم يف قطر،  الثالث عىل  الفصل 
طالب الشيخ املانع يف قطر والخليج، وتطرق الفصل الخامس إىل 
انتداب الشيخ املانع للتدريس بالحرم املي، وأخرياً طلب الشيخ 
عيل بن عبدالله الشيخ املانع العودة إىل قطر، ثم تحدث املؤلف 

عن أبناء الشيخ املانع ومؤلفاته وكذلك مرضه ووفاته. 

تأليف: عبداملنعم يسَن الوكيل.                                                    

النارش: املجلس الوطني لثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2006.

اللغة: العربية الفصحى.                                                                        

عدد الصفحات: 139. 

“The Islamic Scholar Sheikh Mohammed Bin Abdulaziz 
Al-Manna” The study consists of six chapters 
describing the life experience of the great Islamic 
Scholar Sheikh Mohammed Bin Abdulaziz Al-Mana. 
The first chapter is about his travel for education. In the 
second chapter, the writer provides the reader with an 
overview of the efforts made by Al-Mana to spread the 
teachings of Islam in the Gulf and Bahrain, whereas in 
the third chapter, he focuses on education in Qatar. 
The fourth chapter is about the students of Sheikh 
Al-Mana in Qatar and in the Gulf. In the following 
chapter, the author talks about the assignment of 
Sheikh Al-Mana to a teaching position in the Grand 
Mosque and his return to Qatar by request of Sheikh 
Ali Bin Abdullah. The author also wrote about Al-
Mana’s family, particularly, his children as well as his 
writings, sickness and death.

Author: Abdulmon’emYasin Al-Wakeel

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Arabic Edition 2006

Standard Arabic

139 pages

The Islamic Scholar Sheikh Mohammed Bin Abdulaziz Al-Manna
Modern Education Pioneer in Qatar and in the Arabian Gulf

العالمة الشيخ  محمد بن عبدالعزيز المانع
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يقدم املؤلف دراسة علمية غنية وجديدة ملسألة اللغة 
وصدرت  الناس،  بني  للتواصل  أداة  أق��دم  تعد  التي 
فكري  وموقف  عميق  تأمل  عن  الثقافية  أطروحته 
نتائج  استخالص  إىل  قادته  ميدانية  اللغة، وبحوث  من 

موضوعية عن الوجود اإلنساين.

تأليف: هارالد هارمان. ترجمة: سامي شمعون.                                      

مراجعة: محمد حرب فرزات.                                

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

الطبعة األوىل 2006.

اللغة: العربية الفصحى.                                                

عدد الصفحات: 522.         

The author presents a rich and new scientific 

study of  language, which represents the 

oldest means of communication between 

people. The author’s cultural thesis is the 

fruit of a deep meditation, intellectual study 

of language and field research that enabled 

him to draw impartial conclusions about 

human existence.

Author: Harald Haarmann

Translated by Sami Shamoon

Revised by Mohammed Harib Farzat

Publisher: National Council for Culture, 
Arts and Heritage

1st Arabic Edition 2006

Standard Arabic 

522 pages

Babylonian World: History and Future of Languages 
تاريخ اللغات ومستقبلها “عالم بابلي”
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»فلس��طني يف الشعر اإلس��باين املعارص )إسبانيا وأمريكا 
الالتيني��ة(« يض��م ه��ذا الدي��وان الش��عري مجموعة 
مختارة من الشعر اإلس��باين املعارص تدور حول املعاناة 
الفلس��طيني�ة وبعدها اإلنس��اين، وتعد هذه املجموعة 
إس��هاماً رائعاً من عامل األدب يقف إىل جانب إسهامات 
دولية أخرى تتكاثر يوماً بعد يوم لتقديم مأساة فلسطني 

منوذجا لقضية التحرر اإلنساين.

تأليف وترجمة: د. محمد الجعيدي.                          

مراجعة: د. حسام الخطيب.                                   

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

)مركز الرتجمة(.

الطبعة األوىل 2006. 

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 334.       

This poetry collection comprises a selection 

of contemporary Spanish poems revolving 

around the Palestinian plight and its human 

dimension. This collection also represents 

an outstanding  contribution to the world  

of literature along with other international 

contributions that are increasing day by day 

to make the tragedy of Palestine a model for 

human liberation.

Written and Translated by

Dr. Mohammed Al-Jaeidi

Revised by Dr. Hussam Al-Khateeb

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

(Translation Center)

1st Arabic Edition 2006

Standard Arabic

334 pages

Palestine in the Contemporary Spanish Poetry 
فلسطين في الشعر اإلسباني المعاصر 
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الرواية   « ندوة  املقدمة يف  البحوث  الكتاب  يضم هذا 
للثقافة  الوطني  املجلس  نظمها  التي  واملستقبل« 
 2006 الثقايف  الدوحة  مهرجان  يف  وال��رتاث  والفنون 
خالل املدة26 - 27 مارس 2006 وشارك فيها عدد من 
املجال، وتدور هذه  البارزين يف هذا  العرب  املختصني 

الندوة حول املحورين التاليني:

- الرواية وفكرة املستقبل .

- الرواية العربية وآفاق املستقبل.

تأليف: مجموعة باحثني املشاركني يف الندوة.                         

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

الطبعة األوىل 2006.                                                     

اللغة: العربية الفصحى، اإلنجليزية.                                       

عدد الصفحات: العريب: 151.  اإلنجليزي: 16.      

Author: Group of researchers

Publisher: National Council for 
Culture, Arts and Heritage 

1st Edition 2006

Arabic – English

Arabic version: 151 pages

English version: 16 pages

This book includes the research presented 
during the symposium “The Novel and the 
Future” which was organized by the National 
Council for Culture, Arts and Heritage 
during the Doha Cultural Festival (March 
26 – 27, 2006). A number of prominent Arab 
specialists participated in this symposium, 
which revolved around two major axes: first, 
the novel and the idea of future, second, the 
Arabic fiction and future prospects.

The Novel and the Future 
ندوة الرواية والمستقبل
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من  قصة  عرشة  ثالثة  تضم  لألطفال  تراثية  قصص 
عىل  شاهدة  تعد  التي  واألج��داد  الجدات  حكايات 

الحقب املاضية من تاريخ قطر. 

تأليف: خولة املناعي.

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث                        

إدارة الثقافة والفنون - قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2006.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 53.

Once Upon a Time consists of a selection of 13 

folk stories for children inspired from grand-

mothers and grandfather’s tales that depict, in 

one way or another, the history of Qatar.

Author: Khawla Al-Mannai

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department 

(Studies and Research Section)

1st Arabic Edition 2006

Standard Arabic

53 pages

Once Upon a Time
كــان يا مــا كــان 
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يض��م الكت��اب أبحاث الن��دوة الدولية الت��ي صاحبت 
ملتقى الفن��ون البرصية الثاين ضم��ن مهرجان الدوحة 
الثق��ايف الرابع 2005م مبش��اركة واحد وثالثني أس��تاذاً 
ومفكراً وفنانا،ً وتدور الن�دوة ح�ول محورين أساس��ني: 
املحور األول يتناول الجانب امل��ريئ والالمريئ يف الفنون 
البرصي��ة، ويتناول الثاين التحوالت الفنية: لغة وس��ائط 

أم لغة فكر؟.

تأليف: مجموعة باحثني .                                                  

النارش : املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث                        

)مركز الفنون البرصية(.

الطبعة األوىل 2006. 

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 593.      

The book features the research studies 

that were presented in the international 

symposium held on the sideline of the 2nd  

Visual Arts Forum during the 4th Doha Cultural 

Festival 2005. The symposium which included 

the participation of 31 professors, thinkers 

and artists revolves around two major axes: 

the visible and the invisible side in the visual 

arts, and the artistic transformations: Media 

language or language of thought? 

Author: Group of researchers

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

(Visual Arts Center)

1st Edition 2006

Standard Arabic

593 pages

Visual Texts Transformations (Research in Art)
تحوالت النص البصري »أبحاث في الفن«
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لهجتنا  يف  الدارجة  املصطلحات  بعض  القصة  ت��ورد 
ثنايا  ويتعرفون يف  األطفال،  تتناسب مع  التي  القطرية 
املظاهر  بعض  وأس��امء  القطرية  بيئتهم  عىل  القصة 
بأسلوب  قدمياً  املستخدمة  األدوات  وبعض  الطبيعية 

جذاب ومشوق .  

تأليف: مريم عبد الله النعيمي.                                              

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.                             

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2006. 

اللغة: العربية الفصحى، مع 

بعض املصطلحات العامية ومعانيها.                    

عدد الصفحات: 51.                                                              

The story includes some expressions from 

Qatar colloquial language that commensurate 

with the children’s age. This work is meant 

to raise children’s awareness on their social 

environment and present to them, some 

natural phenomena and the names of 

traditional tools through an attractive and 

wonderful writing style.  

Author: Mariam Abdullah Al-Nuaimi

Publisher:National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Arabic Edition 2006

Standard Arabic (Colloquial expressions 

and their meanings)

51 pages

My Grandmother’s Tale (Children’s Folk Story)
حكاية جدتي »حكاية شعبية لألطفال«
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مجموعة من األبحاث املشاركة يف ندوة الرواية والتاريخ 
إىل  وتهدف   ،2005 مارس  يف  الدوحة  يف  عقدت  التي 
فحص العالقة املعقدة التي تربط بني الرواية والتاريخ، 
وهناك العديد من اآلراء والنظريات الجديرة باالحرتام 
امل��ادة  توظيف  يف  بينهام  العالقة  وج��وه  وناقشت 
سياق  يف  تنخرط  وهي  ووظيفتها  وأشكالها  التاريخية 
كيفية  يف  املشاركني  تصورات  تبني  كام  ال��روايئ،  الرسد 

اإلفادة من املادة التاريخية. 

تأليف: مجموعة باحثني.                                    

تحرير وتقديم: د. عبد الله إبراهيم.                          

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث

إدارة الثقافة والفنون - قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2006 )سلسلة فصلية(.            

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 237.

It consists of a series of researches presented 
during the seminar entitled “The Novel and 
History” held in Doha in March 2005 to examine 
the complex relationship between the novel and 
the history. These researches embrace several 
opinions and theories worthy of respect,  and 
deal with the relationship between the novel 
and history and how this relationship enabled to 
utilize the historical material as well as its forms 
and function. In addition to that, these studies 
reveal about the researchers’ perceptions on 
how to benefit from the historical material. 

Author: Group of researchers

Edited and Presented by Dr. Abdullah 

Ibrahim.

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage.

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Arabic Edition 2006 (Quarterly series)

Standard Arabic.

237 pages.

The Novel and History (Cultural Studies)
الرواية والتاريخ »دراسات ثقافية«
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»العامل وتحوالته )التاريخ، الهوية، العوملة(«  دراس��ات 
ثقافية متنوعة حول املس��ار املتعل��ق بالتاريخ والخطة 
الت��ي تحكم��ه وعالقته بالهوي��ة والعوملة، واش��تملت 
الدراس��ة ع��ىل ثالثة ع��رش فص��الً  تتنوع ب��ني التاريخ 
واملس��تقبل والهوي��ة وعالقاته��ا باملنهجي��ة، باإلضاف��ة 

لالسترشاق والعوملة وتحدياتها والعديد من املحاور.

تأليف: د. إسامعيل نوري الربيعي.                          

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث

إدارة الثقافة والفنون - قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة العربية األوىل 2006 )سلسلة فصلية(.  

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 329.    

“The World’s Transformations (History, Identity, 
Globalization)” This cultural study is about 

the course of history, the plan governing 

it and the relation of history with identity 

and globalization. The study encompasses 

13 chapters on various topics such as 

history, future identity and its relation with 

methodology and orientalism as well as 

globalization and its challenges.

Author: Dr. Ismail Nouri Al-Rabe’e

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Arabic Edition 2006 (Quarterly series)

Standard Arabic

329 pages

The World’s Transformations 
العــالــم وتحـوالتـــه
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دراس��ة ته��دف إىل إبراز ص��ورة امل��رأة يف مرسح عبد 
الرحمن املناع��ي من خالل تحليل نص��وص مرسحياته 
وكيفية ابتكاره للش��خصية الدرامية الرئيسية والثانوية 

بأمناطها املختلفة.

تأليف: أمام مصطفى.

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون - قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2006.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 289.

This study aims to highlight the woman’s 

image in the plays of Abdul Rahman Al-

Mannai by analyzing his theatrical texts, and 

how major and minor dramatic characters 

with their different patterns were created. 

Author: Amam Mustafa

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Arabic Edition 2006

Standard Arabic

289 pages

Woman in Abdul Rahman Al-Mannai’s Plays
 المرأة في مسرح عبد الرحمن المناعي
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عم��ل مرسحي قط��ري فرنيس مش��رتك يتن��اول الحياة 
من بداي��ة الغوص إىل تحديث الدول��ة، وتدور أحداث 
املرسحي��ة حول أن رأس امل�ال ه�و املس��يط�ر يف جميع 
الحقب��ات، بالرغم م��ن التطور الحض��اري واالجتامعي 

والثقايف.

This joint Qatari-French theatrical work 
depicts life in Qatar from the era of diving 
until the establishment of the modern State. 
The play’s events revolve around the constant 
importance of the financial capital in all epochs 
despite the cultural and social development.

Œuvre de théâtre franco-qatarie qui tourne 
autour de la vie des plongeurs aux perles au début 
de la modernisation du Qatar. La pièce démontre 
que le capital financier est toujours maitre de 
la situation à toutes les époques et malgré tout 
développement culturel, social ou autre.

تأليف: حمد الرميحي.                                 
ترجمة: النور عثامن أبوبكر.                           
النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.
إدارة الثقافة والفنون - قسم املرسح.                        

الطبعة األوىل 2006.
اللغة: العربية والفرنسية.                              
عدد الصفحات: 161.                                 
Author: Hamad Al-Rumaihi
Translated by Al-Noor Othman Abu Bakr
Publisher: National Council for Culture, 
Arts and Heritage. Culture and Arts 
Department.(Theater Section)
1st Arabic Edition 2006
Arabic - French, 161 pages

Auteur: Hamad Al-Remihi
Traducteur: Ali Zainal
Edition: Conseil National de la 
Culture, des Arts et du Patrimoine
Direction de la Culture et des Arts
Première édition arabe: 2006
Nombre de pages: 88

The Song of Joy and Sorrow & The Elephants two dramatic texts
Deux pièces de théâtre: La Chanson du Bonheur et du Malheur

موال الفرح والحزن والفيلة »نصان مسرحيان«
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دراسات ثقافية تؤكد أن املرسح هو أحد األمكنة التي ما 
زال بإمكان اإلنسان أن  ميارس فيها إنسانيته »ومدنيته«، 
وقد  عنها،  اإلجابة  دون  األسئلة  طرح  عىل  واعتمدت 
قضية  ناقش  فصل  كل  فصول،  عرشة  الدراسة  ضمت 

مختلفة يف إطار عام هو املدينة واملرسح.

These cultural studies underline that 

theater is one of the places where man 

can find his humanity and civility. The 

writer used a special technique in his study 

consisting in asking questions without 

providing answers. The study is made up 

of ten chapters; each chapter discusses a 

different issue within the overall framework 

of the city and the theater.

Author: Dr. Yunis Luleedi

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Arabic Edition 2006 (Quarterly series)

Standard Arabic

207 pages

تأليف: د. يونس لوليدي.                                            

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.                 

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة العربية األوىل 2006 ”سلسلة فصلية”.                    

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 207.                                               

The Theater and the City
المسرح والمدينة
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The Shadow and I is the first stories collection 

of the writer Nesreen Quffa. It comprises 11 

short stories on a variety of topics related to 

the work journey and social life.

تأليف: نرسين عبد الله قفة.                                        

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2006.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 89.  

املجموعة القصصية األوىل للكاتبة نرسين قفة، واحتوت 
ع��ىل 11 قصة تنوع��ت فيها بني رحلة العم��ل والحياة 

االجتامعية.

Author: Nesreen Abdullah Quffa

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Arabic Edition 2006

Standard Arabic

89 pages

The Shadow and I
 الظــل وأنــا
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الج��زء الث��اين من األعامل الش��عرية الكاملة للش��اعرة 
الدكتورة زكية مال الله، ويحتوي عىل خمس��ة دواوين: 
من أسفار الذات، وعىل شفا حفرة من البوح، ونجمة يف 
الذاكرة، وقصائد من وحي س��لطنة عامن، وأخرياً نزيف 

الوقت. 

تأليف: د. زكية مال الله.                                          

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون - قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2006.

اللغة: العربية الفصحى.                                                        

عدد الصفحات: 658 ص.

The second part of the complete poetic works 

of Dr. Zakiya Melallah includes five poetry 

collections: “The Travels of the Self”, “On the 

verge of revealing”, “A Star in the Memory”, 

“Poems Inspired by the Sultanate of Oman” 

and “The Bleeding of Time”.

Author: Dr. Zakiya Melallah

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section) 

1st Arabic Edition 2006

Standard Arabic

658 pages

Zakiya Melallah (Complete Poetic Works - Volume II)
 األعمال الشعرية الكاملة، د. زكية مال اهلل »الجزء الثاني«
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الرحالت  من  العديد  تفاصيل  عىل  يحتوي  كتاب 
للمؤلف، وقد عرب فيها عن كل ما يحتويه العامل الذي 

زاره من الجديد والغريب.

تأليف: صفاء العبد.                                                      

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون - قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2006.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 179.

The book gives a detailed description of the 

author’s numerous trips and depicts all the 

new and strange things found in the visited 

places.  

Author: Safa Al-Abid

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Arabic Edition 2006

Standard Arabic

179 pages

The Suitcase
حقيبــة سفــر 
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مجموعة من القصص القصرية املتنوعة يف املوضوعات، 
الواقعية بأسلوب السهل  ويتجه بعضها ملناقشة األمور 

املمتنع.

تأليف: خليفة عبد الله الهزاع.                               

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.         

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2006.

اللغة: العربية الفصحى.                                                

عدد الصفحات: 191.

It is a collection of short stories on various 
subjects written in a simple style. Some of 
these stories address real issues. 

Author: Khalifa Bin Abdullah Al-Hazzaa

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Arabic Edition 2006 

Standard Arabic

191 pages

Similar Faces
 وجوه متشـابهـة
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نصان مرسحيان يتناوالن القضايا القطرية بشكل خاص 
العربية بشكل عام بأسلوب فكاهي مييل إىل  والقضايا 

الجدية يف الطرح. 

تأليف: غانم السليطي.                               

 النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث. 

إدارة الثقافة والفنون - قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2006.

اللغة: النصوص باللهجة العامية.                      

عدد الصفحات: 207.    

These two theatrical works address in a 
more or less humorous way the country 
issues, in particular, and the Arab world 
issues in general.

Author: Ghanim Al-Sulaiti

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2006

Colloquial Arabic

207 pages

Laurels O Arabs & Hello Gulf (Dramatic Texts)
»أمجـاد يا عـرب« و هلـو غـلـف
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»تجلي��ات القص )م��ع تطبيقات يف القص��ة القطرية(« 
دراس��ة تنقس��م إىل مبحثني، األول دراسة نظرية تتناول 
تش��كالت النس��يج القصيص وتنوعات القص، واملبحث 
الثاين يتن��اول عرض��اً تاريخياً لبداي��ات القصة القصرية 
يف قط��ر ومراحل تطورها، ثم دراس��ات تطبيقية لبعض 

القصص القطرية.

تأليف: د. باسم عبود اليارسي.                                                

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2006. 

اللغة: العربية الفصحى.                                                                    

عدد الصفحات: 126.   

“Storytelling Manifestations (with empirical 

studies of the Qatari story)” The two-part 

study includes a theoretical analysis of the 

story structure and the diverse storytelling 

forms, and explores the beginnings and the 

different stages that the short story in Qatar 

went through. The book also comprises 

empirical studies of some Qatari stories.

Author: Dr. Bassim Abbud Al-Yasiri

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2006

Standard Arabic

126 pages

Storytelling Manifestations 
تجليات القص
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مبعايري  تتوسل  التي  األوىل  املحاوالت  من  تعد  دراسة 
النظم« يف تحليل نص كامل من عيون الشعر  »نظرية 
الجاهيل، وتنقسم إىل قسمني: أولهام نظري معتمد عىل 
بصفته  الجرحاين  القاهر  عبد  عند  النظم  نظرية  عرض 
هو  واآلخر  وشعره،  حياته  ذلك  يف  مبا  لها،  منظر  آخر 

الجانب التطبيقي، ويُعنى بالتحليل بكل جوانبه.  

تأليف: د. أحمد سعد.                               

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2006. 

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 127.      

This study is one of the first attempts to use 

the “systems’ theory” criteria in analyzing 

a whole pre-Islamic poetic text. The study 

consists of two parts: the theoretical part 

in which the writer introduces the systems’ 

theory as seen by Abdulqahir Al-Jarahani  

in his capacity of  the latest theoretician of 

systems’ theory and the practical part, which 

focuses on analysis in all its aspects.

Author: Dr. Ahmed Saad

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2006

Standard Arabic

127 pages

The Time Line: A study in the light of the systems theory
سِـمْـط الدهر »قراءة في ضوء نظرية النظم«  
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»الشعر الشعبي واالتصال اإلنساين يف الخليج – محمد 
الفيحاين منوذجاً«  تؤكد هذه الدراسة أن الشعر الشعبي 
يعد وسيلة من وسائل االتصال الجامهريي، كونه يشكل 
بعداً جوهرياً من أبعاد التواصل مع الجامهري الشعبية، 
االتصال  يف  وق��وي  مؤثر  عنرص  الشعبي  الشعر  وأن 

الجامهريي.

تأليف: د. ربيعة الكواري.                                    

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.          

الطبعة األوىل 2005.

اللغة: العربية الفصحى.                                                       

عدد الصفحات: 145 ص.          

“The Folk Poetry and the Human 
Communication in the Gulf (The poetry 
of Mohammed Al-Fayhani as a model)” 
This study emphasizes that folk poetry is 
one of the means of communication with 
the masses,as it represents one of the 
fundamental dimensions of communication 
and an influential and strong element of 
interaction with the public. 

Author: Dr. Rabiaa Al-Kuwari

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

1st Edition 2005

Standard Arabic 

145 pages

The Folk Poetry and the Human Communication in the Gulf
الشعر الشعبي واالتصال اإلنساني في الخليج 
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»فهرس مخطوطات  دار الكتب القطرية )جزءان(« تضم 
مخطوط،   2000 من  أكرث  القطرية  الكتب  دار  خزينة 
وبقصد تسهيل مهمة الباحثني واملهتمني فهرست الدار 

هذه املخطوطات يف جزأين. 

إعداد: بالل فرج السويدي، حسن أحمد إبراهيم.

إرشاف: عبدالله نارص األنصاري.

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث 

)إدارة املكتبات العامة(.

الطبعة األوىل 2005. 

اللغة: العربية الفصحى.          

عدد الصفحات:الجزء األول: 1075ص، الثاين: 1815ص.

“The Index of Manuscripts of Qatar National 

Library – Dar Al-Kutub Al-Qataria (two 

volumes)” 

The collection of Qatar National Library 

counts more than 2000 manuscripts. In order 

to facilitate the task of researchers and 

interested persons in this field, the library has 

created a two-volume index of manuscripts. 

Collected by Bilal Faraj Al-Suwaidi and 

Hassan Ahmed Ibrahim

Directed by: Abdullah Nasser Al-Ansari.

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

(Public Libraries Department)

1st Edition 2005.

Standard Arabic .

Volume I  (1075 pages). Volume II (1815 pages).

The Index of Manuscripts of Qatar National Library – Dar 
Al-Kutub Al-Qataria (two volumes)

فهرس مخطوطات  دار الكتب القطرية )جزءان( 
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It consists of a collection of English poems 

written by fourteen Indian poets and translated 

into Arabic. By reading these poems, one 

concludes that these poets are reconciled 

with the cultural and civilizational status, and 

feel comfortable in a world where boundaries 

between what is local and universal has 

become increasingly overlapping. 

نصوص ش��عرية باللغة اإلنجليزية ترجمت إىل العربية 
ألربعة عش�ر ش��اع�راً هندياً. وهؤالء الشعراء يف تصالح 
مع الوض��ع الثقايف والحض��اري، ويش��عرون باأللفة يف 
ع��امل صارت الحدود فيه ما بني املحيل والكوين متداخلة 

بازدياد. 

تحرير: رانجيت هوسكويت. ترجمة: ظبية خميس.

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2005.

اللغة: العربية الفصحى.                                    

عدد الصفحات: 235.                                    

Edited by Ranjit Hoskote

Translated by Dhabia Khamees

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2005

Standard Arabic

235 pages

Reasons for Belonging
 أسباب لالنتماء
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الكاملة  الشعرية  األع��امل  من  األول  الجزء  هو  هذا 
أربعة  عىل  ويحتوي  الله،  مال  زكية  الدكتورة  للشاعرة 
دواوين شعرية هي: يف معبد األشواق، ألوان من الحب، 

من أجلك اغني، يف عينيك يورق البنفسج.

تأليف: د. زكية مال الله.                                                    

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث

إدارة الثقافة والفنون - قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2005.

اللغة: العربية الفصحى.                               

عدد الصفحات: 444.   

This is the first volume of the complete po-
etic works of the poet Dr. Zakiya Melallah. 
This part comprises four poetry collections: 
“In the Temple of Longings”, “Colors from 
Love”, “For your Sake I Sing” and “In Your 
Eyes the Violet Leafs”.

Author: Dr. Zakiya Melallah

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2005

Standard Arabic

444 pages

Zakiya Melallah (Complete Poetic Works - Volume I)
األعمال الشعرية الكاملة، زكية مال اهلل »الجزء األول«
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جمع وتحقيق: عيل بن عبد الله الفياض.  

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2005. 

للغة: العربية الفصحى والنصوص بالعامية. 

عدد الصفحات: 182.

صلهام  بن  عيد  القطري  للشاعر  الشعبي  »الديوان 
بن  عيد  الكبري  الشاعر  حياة  الكتاب  يتناول  الكبييس« 
قطر،  الذي عارص مرحلتني مهمتني يف  الكبييس  صلهام 
لتعدد  ونظراً  النفط،  ومرحلة  البحر  مرحلة  وهام 
يعد  الديوان  فإن  الجاملية،  والصور  الشعرية،  األغراض 

صفحة مضيئة من صفحات األدب الشعبي.

The book is about the life of the great poet 

Eid Bin Salham Al-Kubaisi, who lived through 

two important periods in the history of Qatar 

namely the era of pearl diving and the oil 

era. Given the variety of poetic themes and 

images, this poetry collection is considered 

a luminous phase in the history of popular 

literature in Qatar.

Collected and Proofread by

Ali Bin Abdullah Al-Fayyadh

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2005

Standard Arabic (Vernacular poems)

182 pages

The Folk Poetry Collection 
الديوان الشعبي



201

مرسحية(«  )نصوص  منسية   حب  ورقة  حيان..  أبو   «
املؤلف يف جل أعامله مشغول بفكرة الحرية، ومشغول 
أيضاً بقضية العبودية والرق، ومن خالل الفكرة األساسية 
يف أعامله يطرح خيوط اللعبة يف إطارها الشمويل: القهر، 
العدالة،  طرحه  خالل  من  وينشد  االستالب،  التسلط، 

الحرية، السالم، الحب.

تأليف: حمد الرميحي.                              

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2005.

اللغة: العربية الفصحى.                                        

عدد الصفحات:212 ص.                                

“(Abu Hayyan.. A Forgotten Leaf of Love)
(Dramatic Scripts)” In most of his works, 
the author focuses on the idea of freedom 
and the issue of slavery and serfdom. More-
over, based on the core idea of his works, 
the author presents in a holistic manner the 
most important aspects of the issue name-
ly oppression, domination and alienation, 
and seeks to put through justice, freedom, 
peace and love.

Author: Hamad Al-Rumaihi

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and  Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2005

Standard Arabic

212 pages

Abu Hayyan.. A Forgotten Leaf of Love
 أبو حيــان.. ورقــة حــب منسيــة  
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يضع هذا الكتاب ببلوغرافيا مفصلة يف علمي العروض 
والقوايف وأعالمها يف مختلف الحقب، ويكشف عن أهم 
الشعر،  موسيقى  يف  املحققة  غري  العربية  املخطوطات 
العروض  بها  مر  التي  واإلبداع  التجديد  أطوار  ويتناول 

العريب. 

تأليف: د. أنور أبو سويلم، د. مريم النعيمي.                            

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.                       

إدارة الثقافة والفنون - قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2005.

اللغة: العربية الفصحى.                                                 

عدد الصفحات: 272.        

“Authorship Evolution in the Science of 
Versification (Bibliography)” 

The book is a detailed bibliography of the 

science of versification and its pioneers 

throughout the eras. It also presents 

the most important Arabic manuscripts 

on “poetry musicality” in addition to a 

description of the different phases of 

innovation and creativity in the history of 

Arabic prosody. 

Author: Dr. Anwar Abu Sweelim and 

               Dr. Maryam Al-Nuaimi

Publisher:National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section) 

1st Edition 2005

Standard Arabic

272 pages

Authorship Evolution in the Science of Versification 
(Bibliography)

تطور التأليف في علمي العروض والقوافي
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وإعادة  التغيري  إلدارة  العلمي  »الدليل  التغيري  »إدارة 
الهندسة««  يشتمل الكتاب عىل الخطوات التي نتبعها 
عند القيام مبرشوع إدارة التغيري لجميع أنواع التنظيامت 
الهياكل  رسم  وكيفية  وأنواعه،  والتنظيم  واملؤسسات، 
التنظيمية، وعنارص النظام، ويضم  رسامً تفصيلياً لعنارص 
والتكنولوجيا  التنظيم،  ومن��اذج  واإلج��راءات  الثقافة، 
وحلول األعامل اإللكرتونية ودورها يف تطوير اإلجراءات. 

تأليف: عبد العزيز العسريي.                                       

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.          

إدارة الثقافة والفنون - قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2005.

اللغة: العربية الفصحى.                                           

عدد الصفحات: 157.                                        

“(The Management of Change : The Scientific Guide 
of Management of Change and Re-engineering)”
The book outlines the steps to follow while 
conducting a project of management of change 
for all kinds of organizations and institutions. 
It also shows how to map the organizational 
structure and create the system’s elements. 
Besides, the book includes a detailed charter 
of culture elements, procedures and models of 
organization in addition to a description of the 
technology and the e-business solutions and 
their role in the development of procedures.  

Author: Abdulaziz Al-Aseeri

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2005

Standard Arabic

157 pages

The Management of Change
 إدارة التغـييــر
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نصوص مرسحية متنوعة استطاع املؤلف فيها أن ينقل 
نظرات  أمام  ينكمش  حزين  عامل  إىل  وجسده  روحه 
التي  الشخصيات  أن  نجد  لذا  مؤملة،  قاسية  وحشية 
رسمها كانت أصواتاً مزدحمة ترحل يف فضاءات صاخبة.  

تأليف: د. حسن رشيد.                                           

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون - قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2005.

اللغة: العربية الفصحى.                                                

عدد الصفحات: 112.     

It consists of a collection of various dramatic 
texts through which the author succeeded 
to move with his soul and body to a sad 
world that shrinks before the brutal, cruel 
and painful glances. Therefore, we find 
that  the characters he created were kind of 
voices traveling through raucous spaces.

Author: Dr. Hassan Rasheed

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2005

Standard Arabic

112 pages

The Shadow and the Noontime Heat 
    الظـــل والـهـجــيـر 
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كتاب من الرتاث الشفاهي يتناول يف طياته حياة الراوي 
وأعامله  وشخصيته  املهندي  الحسن  خميس  بن  عيل 
ومعارفه، ومبجرد أن تقرأ هذا الكتاب ستتعرف عىل هذا 

الرجل بروحه املرحة وخصاله القطرية الكرمية.

إعداد وتحقيق: عيل عبد الله الفياض،

عيل شبيب املناعي.

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون - قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2005. 

اللغة: العربية الفصحى،واملصطلحات واألشعار 

باللهجة العامية.

عدد الصفحات: 157.            

This book about oral heritage presents a 
description of the life, personality, works 
and knowledge of the storyteller Ali Bin 
Khamees Al-Hassan Al-Muhannadi. Once 
you read the book you will know more 
about this man, his sense of humor as well 
as his good qualities.

Produced and Proofread by Ali Abdullah 

Al-Fayyadh and Ali Shabeeb Al-Mannai

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2005

Standard Arabic (idioms and poems in 

colloquial Arabic)

157 pages.

Al-Thakhira Memory
 ذاكــرة الذخـيــرة
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تأليف: برشى نارص.                                        

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.         

إدارة الثقافة والفنون - قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2005.

اللغة: العربية الفصحى.                                         

عدد الصفحات: 74.       

إىل  مييل  بعضها  املواضيع،  يف  متنوعة  شعرية  نصوص 
التفاؤل واألخرى متيل إىل الشكوى والتعب واالعرتاف.

Gulls’ Calls is a collection of poems on 
various topics. Although the poet expresses 
hope in some of these poems, he seems 
to be complaining, Feeling discomfort and 
confessing in others.

Author: Boshra Nasser

Publisher: National Council for 

Culture, Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2005

Standard Arabic

74 pages

Gulls’ Calls
تباريح النوارس
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ديوان شعري تنوع  بني الشعر العمودي )28 قصيدة(، 
بني  األغ��راض  وتنوعت  قصائد(  )تسع  الحر  والشعر 
تقديم الحلول والتساؤل والتفاؤل والفراق.                                 

تأليف: محمد إبراهيم السادة.                               

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون - قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2005.

اللغة: العربية الفصحى.                                        

عدد الصفحات: 146. 

A poetry collection featuring 28 classical 
poems and 9 free-verse poems on different 
themes such as solution, wonder, optimism 
and separation

Author: Mohammed Ibrahim Al-Sadah

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2005

Standard Arabic

146 pages

On the Gulf Sand
على رمل الخليج
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دراسة  امللح«  مدن  يف  منيف  الرحمن  عبد  »تجريبية 
للامدة  النوعية  الخصائص  متييز  املؤلفة  فيها  حاولت 
تٌعنى  الطريقة  وهذه  امللح(،  )مدن  رواية  يف  األدبية 
ودراسة  وشخصياته  العمل  لفرادة  املكونة  بالخصائص 
التأوييل  الجانب  مهملة  غري  ووظائفها،  حاالتها 

واالجتامعي والنفيس، فالعالقة بينها عالقة تكاملية.

تأليف: نورة آل سعد.                                       

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون - قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2005.

اللغة: العربية الفصحى.                                         

عدد الصفحات: 289.

“The empiricism of Abdul Rahman Muneef in The 
Cities of Salt” Through this study, the author 

tries to specify the qualitative characteristics 

of the literary content of the novel “Cities of 

Salt”. This study focuses on the components 

contributing to the uniqueness of the work 

and characters, without neglecting the 

hermeneutic, the social and the psychological 

sides, given the complementary relationship 

existing between them.

Author: Noora Al Saad.

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2005

Standard Arabic

289 pages

The empiricism of Abdul Rahman Muneef 
in The Cities of Salt

تجريبيـة عبـد الرحمـن منيـف في مدن الملح
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 دراسة تتحدث عن املرأة ال ككيان فسيولوجي، بل عىل 
املرسح  دورها يف  ابراز  ومحاولة  والثقافة  الفكر  أساس 
الخليجي، وبينت الدراسة انها رغم املعوقات ومحاوالت 
الرجل التصدي لها إال أنها أطلت وحطمت )التابو( فيام 
بعد ولعبت دورها بعيداً عن سلطة الرجل، ويف الدراسة 

مناذج متنوعة.  

تأليف: د. حسن رشيد.                                  

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث. 

إدارة الثقافة والفنون - قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2005.

اللغة: العربية الفصحى.                                

عدد الصفحات: 63.     

The study addresses the situation of the 
woman not from a physiological perspective 
but rather from an intellectual and cultural 
perspective in an attempt to highlight her 
role in the Gulf theater. The study also shows 
that despite the obstacles and man’s attempts 
to repel woman’s efforts, she succeeded to 
prove herself, break taboos and fully play 
her role away from man’s authority. Various 
models were presented in this study.

Author: Dr. Hassan Rasheed

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2005

Standard Arabic

63 pages

Woman in Gulf Theater 
المرأة في المسرح الخليجي
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نص مرسحي يصور فيه املؤلف رحلة افرتاضية للمعري 
فيلتقي  وص��وره،  تناقضاته  بكل  الحديث  العرص  إىل 
املعري أهل القرن الواحد والعرشين وأحد حكام العرب، 

كام يقف له الشيطان يف منتصف الطريق. 

تأليف: د. أحمد عبد امللك.                                        

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.               

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2005.

اللغة: العربية الفصحى.                                            

عدد الصفحات: 126.    

It is a dramatic text through which the 

author depicts Al-Ma’aari’s virtual journey 

to the modern age with a highlight of all the 

contradictions of this era. During his journey, 

Al-Ma’aari meets 21st  century’s people and 

one of the Arab rulers. However, in the 

middle of his journey he faces the devil.   

Author: Dr. Ahmed Abdul-Malik

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2005

Standard Arabic

126 pages

Al-Ma’aari Regains Sight
 المعـري يعـود بصيـرًا
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ديوان شعري يضم بني جنباته 45 قصيدة تنوعت بني 
عديدة  بنامذج  الديوان  ويحفل  والعروضية،  العمودية 
للمرأة، لعل أهمها منوذج املرأة الصادقة الذي دل عليه 

عنوان الديوان.

اسم املؤلف: حسن توفيق.                        

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2005.

اللغة: العربية الفصحى.          

عدد الصفحات: 134 ص.   

This poetry collection includes 45 classical 
and rhymed poems. Through his collection, 
the poet depicts numerous models of 
women, perhaps the most important of all is 
the sincere woman described as “The Rose 
of Sunrise”.

Author: Hassan Tawfeeq

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2005

Standard Arabic

134 pages

The Rose of Sunrise
وردة اإلشــراق
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قدم  املؤلف دراس��ة حول الش��عر القط��ري بعد تبلور 
قطر وظهورها كياناً سياسياً مح�دداملالم�ح، وبنّي املراحل 
املتعددة التي مر بها  الش��عر، ورك��ز عىل تأثي�ر الحياة 
السياسية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية لدولة قطر 

يف الشعر.

اسم املؤلف: د.عبدالله فرج املرزوقي.                

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.    

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة االوىل 2005.

اللغة: العربية الفصحى.                                        

عدد الصفحات: 453 ص.  

The author presents a study about poetry in 

Qatar after the overall development witnessed 

in this country. In his study, the author also 

depicts the different stages that poetry went 

through with emphasis on the impact of the 

political, social, economic and cultural life on 

poetry in the State of Qatar.

Author: Dr. Abdullah Faraj Al-Marzouqi

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage.

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2005

Standard Arabic

453 pages

 Modern Poetry in Qatar: Evolution and Artistic Trends
الشعر الحديث في قطر، تطوره واتجاهاته الفنية
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مجموعة من القصص املتنوعة الفائزة يف مسابقة القصة 
القصرية لدول مجلس التعاون الخليجي للموسم الثقايف 

.2005 - 2004

اسم املؤلف: مجموعة مؤلفني خليجيني.         

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة االوىل 2005.

اللغة: العربية الفصحى.                                      

عدد الصفحات: 117.         

A collection of  winning  stories in the GCC 

short story contest during the cultural season 

2004 - 2005

Author: Group of writers from the Gulf region

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department 

(Studies and Research Section)

1st Edition 2005

Standard Arabic 

117 pages

Gulf’s Creative Writings in Short Story
إبداعات خليجية في القصة القصيرة
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العاملية«  مجموعة من  العريب املقارن وصبوة  »األدب 
يف  معظمها  نرش  املقارن  ب��األدب  املتصلة  الدراسات 
املجالت املختصة، وتدور محاورها حول: األدب املقارن 
العاملية،  العريب ومجاالت  واألدب  بني مؤمترين،  العريب 
العريب  األدب  العريب،  األدب  واجهة  الفلسطيني  األدب 
يف عالقته باالستعراب، األدب العريب يف عالقته بالفكر، 

نشأة األدب العريب.    

اسم املؤلف: د. حسام الخطيب.                                        

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2005.

اللغة: العربية الفصحى.                                                

عدد الصفحات: 276ص.        

The book is made up of a collection of studies 
of comparative literature most of them were 
published in specialized magazines. These 
studies revolve around the following themes: 
the Arab comparative literature between the 
two conferences; the  Arabic literature and 
the fields of universality; the Palestinian 
literature as the interface of Arabic literature; 
the Arabic literature in its relation with 
the Arabization; the Arabic literature in its 
relation with thought and the emergence of 
the modern Arabic literature. 

Author: Dr. Hussam Al-Khateeb

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage.

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2005

Standard Arabic

276 pages

Comparative Literature: Pan Arab and International Horizons
األدب العربي المقارن وصبوة العالمية
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ديوان شعري عربت فيه الكاتبة عن واقع تجربتها التي 
تنوعت يف مجملها بني الحزن تارة واألمل والشوق تارة 

أخرى.

اسم املؤلفة: حصة العويض.                          

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2005.

اللغة: العربية الفصحى واللهجة العامية.

عدد الصفحات: 99 ص.      

In this poetry collection, the poet describes 
her experience, which included moments 
of grief at times and moments of hope and 
longing at other times.

Author: Hessa Al-Awadhi

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2005

Standard Arabic and Colloquial Arabic

99 pages.

My Oars
مجـاديفــي
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يجمع الكتاب بني الجانب النظري والتطبيقي، ويشتمل 
عىل العديد من الفصول منها: مفاهيم االرشاد النفيس 
بالعلوم  النفيس  اإلرش��اد  وعالقات  وأهدافه،  وأسسه 

األخرى، ومهارات املرشد النفيس.

تأليف: د. موزة عبد الله املالي.                           

مراجعة املادة العلمية: أ.د. بشري صالح الرشيد.         

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.        

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2005.

اللغة: العربية الفصحى.                                            

عدد الصفحات: 346.    

The book brings together the theoretical and 

practical aspects of counselling psychology 

through its numerous chapters, entitled: 

Notions, Basis and Goals of Psychology 

Counselling; The Relation of Psychology 

Counselling With Other Sciences and the 

Psychologists Skills.

Author: Dr. Mozah Abdullah Al-Malki

Scientific Editing:  Prof. Dr. Basheer 

Saleh Al-Rasheed

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2005

Standard Arabic

346 pages

Psychology Counselling: Skills and Practices
مهارات اإلرشاد النفسي وتطبيقاته
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نتعلم  مدرسة  تعد  التي  قطر  يف  االمثال  يتناول  كتاب 
يقول  كام  والرجولة  والشهامة  واملوعظة  الحكمة  منها 
الكاتب، الذي جمع عدداً من االمثال ورتبها ثم رشحها.

 اسم املؤلف: خليفة السيد محمد املالي.            

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

الطبعة العربية األوىل 2005.                        

اللغة: اللهجة العامية.                                  

عدد الصفحات: 318ص.      

The book deals with popular proverbs in 

Qatar, which represent a source of wisdom, 

exhortation, magnanimity and chivalry. 

The author collected these proverbs, then 

he arranged them in an alphabetical order 

and provided an interpretation of their 

meanings.

Author: Khalifa Al-Sayed Mohammed 

Al-Maliki

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

1st Arabic Edition 2005

Colloquial Arabic

318 pages

Brief Explanation of Qatar’s Proverbs 
الشرح المختصر في أمثال قطر
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تأليف: طارق رمضان.

ترجمة: د. إبراهيم يحيى الشهايب.

مراجعة: د. حسام الخطيب.                                

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.      

)مركز الرتجمة(.

الطبعة األوىل 2005.

اللغة: العربية الفصحى.  عدد الصفحات: 508.                                     

الجاليات  دور  لتحديد  متكاملة  نظرية  اإلصدار  يعد 
اإلسالمية يف أوروبا وأمريكا من خالل االندماج يف ثقافة 
البلدان التي يقطنونها وطرق معيشتها دون التخيل عن 
مبادئ اإلسالم، ويقدم الكتاب رؤية شاملة تساعد الجيل 
الجديد من املسلمني ليكونوا عامال مؤثراً يف مجتمعاتهم 

بدالً من أن يظلوا أقلية عىل هامش املجتمع.

This work represents an integrated 
insight that defines the role of the Islamic 
communities in Europe and America, and 
urges them  to integrate into the dominant 
culture of the countries where they live 
without abandoning the principles of Islam. 
The book also provides a comprehensive 
vision that helps the new generation of 
Muslims to become an effective voice and 
force in their communities rather than a 
minority living on the margins of society.

Author: Tariq Ramadan

Translated by Dr. Ibrahim Yahya Al-Shahabi

Revised by Dr. Hussam Al-Khateeb

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

(Translation Center)

1st Arabic Edition 2005

Standard Arabic

508 pages

Western Muslims and the Future of Islam
 مسلمو الغرب ومستقبل اإلسالم
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وأظهر،  كشف  أي  »جال«  من  مشتقة  كلمة  »مجايل« 
وهي جمع مجىل، ويراد مبجايل اإلسالم: ما يكشف عن 
وقد  عنه، هذا  نتجت  التي  الحضارة  و  اإلسالم  عقيدة 
تحدث الكتاب عن عامل اإلسالم واإلرث الحضاري الذي 
خلَّفه، إىل جانب إبرازه لدور الحضارةاإلسالمية يف الرقي 

اإلنساين.

تأليف: حيدر باّمات. ترجمة: عادل زعيرت.                                         

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.        

الطبعة األوىل 2005.

اللغة: العربية الفصحى.                                          

عدد الصفحات: 540.     

What is meant by the “Faces of Islam” is 

everything that relates to the Islamic religion 

and the civilization that emanated from it. The 

author also describes in his book, the Islamic 

world and its cultural heritage in addition to 

highlighting the Islamic culture’s contribution 

to the human development in general. 

Author: Haidar Bammate

Translated by Adel Zaetar

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

1st Edition 2005

Standard Arabic

540 pages

Faces of Islam (Visages de l’Islam)
 مجالي اإلسالم
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ديوان شعري اشتمل عىل 30 قصيدة تتنوع يف املواضيع 
ومراحلها  الحياة  ووصف  والحزن  االنكسارات  بني  ما 

وتغرياتها.

تأليف: أمري تاج الرس.             

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.          

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2005.

اللغة: العربية الفصحى.                                        

عدد الصفحات: 92.       

A collection of 30 poems on various themes 

such as disgrace and sorrow in addition to 

a description of the life and its different 

stages and changes 

Author: Amir Taj Al-Sirr

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2005

Standard Arabic

92 pages

Great Sorrows
أحــــزان كبيــــرة
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تأليف: خالد عبد الله عبد العزيز زيارة.                    

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.         

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة العربية األوىل 2005.

اللغة: العربية الفصحى، وبعض املصطلحات بالعامية.

عدد الصفحات: 106. 

Author: Khaled Abdullah Abdulaziz Zeyara

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2005

Standard Arabic (use of some colloquial 

terms)

106 pages.

محاولة لإلبحار يف عامل اللؤلؤ بغية تسجيل ما علق يف 
وثيقة  ذلك  يكون  لي  به،  متعلقة  أنشطة  الذاكرة من 
وشهادة عىل دور الرعيل األول  يف صياغة تاريخ املنطقة 

ورسم معامله.

It is an attempt to delve into the world of 

pearl in order to record what remained 

in the collective memory about the pearl 

diving activities and provide a document 

depicting the history of the region as told by 

the  first generation and drawing its specific 

features. 

Gulf Pearls: Memory of the 20th Century
لؤلؤ الخليج ذاكرة القرن العشرين
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دومينيك  السابق  الفرنيس  ال���وزراء  لرئيس  دراس��ة 
دوفيلبان يقدم فيها وجهات نظر لتقريب املواقف بني 

الغرب وبقية دول العامل. 

تأليف: دومينيك دوفيلبان. 

ترجمة: د. هاشم صالح، د. محمد مخلوف.  

إرشاف ومراجعة: د. حسام الخطيب.                             

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.             

الطبعة األوىل 2005.

اللغة: العربية الفصحى.                                           

عدد الصفحات: 480.  

A study made by the former French Prime 

Minister Dominique de Villepin through 

which he presents viewpoints to bring closer 

the western attitudes to those of the rest of 

the world.

Author: Dominique Villepin.

Translated by Dr. Hashim Salah and

                          Dr. Mohammed Makhlouf

Revised by Dr. Hussam Al-Khateeb

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

1st Arabic Edition 2005

Standard Arabic

480 pages

Shark and the Seagull
سمك القرش والنورس البحري
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جاءت البعثة الفرنسية بهدف التعرف عىل حياة البدو 
)منطقة   التجمع يف  أماكن  من  يف قطر، ودرست عدداً 
نفسة  الوقت  ويف  الخور،  مدينة  من  بالقرب  العقدة( 
الخيام،  بنيان  هيئات  أط��الل  من  مجموعة  درس��ت 
والبعثة كانت بإدارة جاك تكسييه يف األعوام  1976 – 

.1978 – 1977

املجلس الوطني للبحث العلمي يف الرشق األوسط، 

التعاون العلمي املربمج 476 باريس – فرنسا.            

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.        

إعادة الطبع 2005. 

اللغة: العربية،اإلنجليزية، الفرنسية. 

عدد الصفحات: العربية : 41. االنجليزية  

والفرنسية: 197.                             

The French archeological mission is meant to 

explore the Bedouin life in Qatar. The French 

delegation led by Jack Texier conducted 

during the period between 1976 – 1977 a study 

on a number of ancient Bedouin settlements, 

including the ruins of tents’ bodies in Al-Aqda 

near Al-Khour City. 

National Council for Scientific Research in 

the Middle East – Scientific Cooperation 

(Coder 476 Paris – France)

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Reprinted in 2005

Arabic – English – French

Arabic: 41 pages. English and French: 

197 pages

French Archeological Expedition in Qatar (Volume I)
البعثة الفرنسية لآلثار في قطر )المجلد األول (
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تأليف: عيل مريزا محمود.                             

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.    

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2004.

اللغة: العربية الفصحى.                                      

عدد الصفحات: 192.      

التي  املتنوعة  القصائد  العديد من  ديوان شعري شمل 
غلب عليها الطابع الوطني. 

“The Greatest of all the Calamities” A poetry 
collection comprising diverse poems of a 
national character

Author: Ali Meeraz Mahmoud

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage.

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2004

Standard Arabic

192 pages

Umm Al-fawaja’a
أم الفـواجــــع
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إصدار مبناسبة اليوم العاملي للمتاحف والرتاث الشفاهي 
غري املادي، ويتحدث عن أبرز الرواة يف مجاالت رواية 

التاريخ االجتامعي واألدب والرتاث الشعبي القطري. 

تحقيق واعداد: عيل شبيب املناعي ، عيل عبد الله الفياض.

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.            

إدارة املتاحف واآلثار.

الطبعة األوىل 2004. 

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 125.                                             

This book was published within the 

framework of the celebration of the 

International Museum Day and the Oral 

and Intangible Heritage. It tells about the 

most famous storytellers in the field of 

social history, literature and Qatar’s popular 

heritage.

Author: Ali Shabeeb Al-Mannai and

               Ali Abdullah Al-Fayyadh

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

(Museums and Antiquities Department)

1st Arabic Edition 2004

Standard Arabic

125 pages

Heritage Tellers in Qatar
من رواة التـــراث فــي قـطــر
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تأليف: خالد جابر.

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

)إدارة الثقافة والفنون(.

الطبعة األوىل 2004.       

اللغة: اإلنجليزية. 

عدد الصفحات: 118.

»مصداقية الفضائيات العربية )دراسة حالة الجزيرة(« 
العربية،  الجامهري  الفضائيات يف  تأثري  دراسة تستقيص 
وتركز عىل ظاهرة القنوات الفضائية وقياس مصداقيتها 
السمعي  املجال  يف  ونظريات  تطبيقات  خالل  من 

والبرصي.   

“The Credibility of Arab Broadcasting: The 

case of Aljazeera” The study explores the 

impact of satellite TV channels on viewers 

around the Arab world. It also focuses on this 

phenomenon and evaluates the credibility 

of these channels through applications and 

theories in the field of audiovisual.

Author: Khaled Jaber

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage 

(Culture and Arts Department)

1st Arabic Edition 2004

English

118 pages

The Credibility of Arab Broadcasting
The Case of Al Jazeera

مصداقية الفضائيات العربية
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»آمنة محمود الجيدة، رائدة تعليم البنات والعمل النسايئ 
يف دولة قطر »1913-2000«« آمنة محمود الجيدة رائدة 
التعليم والعمل النس��ايئ من الس��يدات القطريات الاليت 
أمض��ني حياتهن يف خدمة مجتمعهن وأس��همن إس��هاماً 
متمي��زاً يف مجال الت�ربي��ة والتعليم، وقد ارتب�ط اس��مها 
بالريادة يف تأسيس التعليم النظامي للبنات يف قطر، وهي 

أول معلمة وأول مدرسة نظامية للبنات يف قطر.

تأليف: د. بدرية مبارك سلطان العامري.                  

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.       

الطبعة األوىل 2004.

اللغة: العربية الفصحى.                                                       

عدد الصفحات: 116. 

Amna Mahmoud Al-Jeedah is one of  the 

pioneers in the field of girls’ teaching 

and women’s work. She is also one of the 

Qatari ladies who spent their lives serving 

their community in addition to her great 

contributions in the field of education. 

Her name was linked to the establishment 

of the public education system for girls in 

Qatar, and she was the first teacher in the 

first public school for girls in  this country.

Author: Dr. Badriya Mubarak Sultan 

Al-Amari

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

1st Arabic Edition 2004

Standard Arabic

116 pages

Amna Mahmoud Al-Jeedah 
آمنـة محمـود الجيــدة
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يضم الكتاب البحوث املقدمة يف ندوة )ثقافة الصورة- 
الدورة  فعاليات  ضمن  أقيمت  التي  جديدة(  مفاهيم 
 -14 املدة  خالل  الثقايف  الدوحة  مهرجان  من  الثالثة 

2004/3/17م، وطرحت يف الندوة املحاور اآلتية:

1- ثقافة الصورة: جدل الذات واآلخر.

2- إنتاج الفضاء الفني يف الصورة الحديثة: الوقع والداللة.

3- الثقافة البرصية: حول تحديد مفاهيم جديدة.  

تأليف: مجموعة من الباحثني.                              

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث          

مركز الفنون البرصية.

الطبعة األوىل 2004. 

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 163.   

The book features the research presented at 
the symposium entitled “The Culture of Image - 
New Notions” held during the 3rd session of the 
Doha Cultural Festival from 14 to 17 March 2004.
 The topics raised during the symposium are: 
1- The Culture of Image:  dialectic of the self and 
the other
2- Artistic Space Production in the Modern 
Image: the impact and the significance
3- Visual Culture: to define new notions 

Author: Group of researchers

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

(Visual Arts Center)

1st Arabic Edition 2004

Standard Arabic

163 pages

The Culture of Image – New Notions (Part II)
ثقافة الصورة - مفاهيم جديدة »الجزء الثاني«



229

الفنان  حياة  يف  املحطات  أهم  يتناول  الكتاب  هذا 
القطرية  الجمعية  مؤسيس  أحد  املال  حسن  التشكييل 

للفنون التشكيلية. 

تأليف: حسن املال، خالد البغدادي.                        

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.      

الطبعة األوىل 2004.                                       

اللغة: العربية الفصحى، االنجليزية.                       

عدد الصفحات: 194.                                       

This book focuses on the most important 
phases in the life of the plastic artist Hassan 
Al-Mulla, who is one of the founders of 
Qatar Fine Arts Society.

Author: Hassan Al-Mulla, Khaled 

Al-Baghdadi

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

1st Edition 2004

Arabic – English

194 pages

The Memory of Man and Place
 ذاكرة اإلنسان والمكان
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دراسة تاريخية وفنية من عام 1983 – 1993م للصحف 
العربي��ة التي تصدر يف قطر بش��كل يوم��ي، وتناولت 
الدراس��ة املطبوع��ات الت��ي ص��درت يف قط��ر وتاريخ 
صدوره��ا ومراح��ل تطورها وتاريخ توق��ف بعضها كام 

تناولت نشأة الصحافة األهلية وتطورها.

تأليف: إبراهيم إسامعيل عيىس.                          

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.       

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2004. 

اللغة: العربية الفصحى ، وتوجد طبعة باللغة 

اإلنجليزية. 

عدد الصفحات: 263.       

It consists of a  historical and artistic study of 

Arabic newspapers published on a daily basis 

in Qatar during the period between 1983 - 

1993. The study deals with the publications 

issued in Qatar, the date of their publication, 

how these newspapers developed and the 

date marking the stop of some of them. The 

study also focuses on the emergence and the 

development of the National Press in Qatar.

Author: Ibrahim Ismail Essa

Translated by Al-Noor Osama Abu Bakr

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department 

(Studies and Research Section)

1st Edition 2004

English

263 pages

Daily Arabic Press in Qatar
الصحافة اليومية العربية في قطر
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مق��االت صباحي��ة تدع��و املؤلفة من خالله��ا إىل حب 
الحي��اة والتفاؤل وإخ��راج الطاق�ة املكنون��ة يف داخلنا 

برضب األمثلة للناجحني والطامحني يف هذا العامل.

تأليف: وداد الكواري.                                     

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.      

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة االوىل 2004.

اللغة: العربية الفصحى.                                                  

عدد الصفحات: 305.                                    

A collection of articles through  which 
the author invites readers to love life, be 
optimistic and release the energy latent 
within each one of us by following the 
footsteps of successful and aspiring people 
in this world.

Author: Wedad Al-Kuwari

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2004

Standard Arabic

305 pages

Good Morning Love
صباح الخير أيها الحـب
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ديوان شعر شعبي يش��تمل عىل قصائد شعرية للعديد 
من شعراء قطر، وقد اعتمد املؤلف يف نقل تلك القصائد 
عىل الرواية  املنس��وبة للشاعر نفس��ه أو اخ�رى برواية 

أحد أقاربه، وذلك تحرياً للدقة. 

جمع وتحقيق: عيل الفياض.                       

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2004.

اللغة: اللهجة العامية.

عدد الصفحات: 518.

This poetry collection comprises poems 

written by numerous Qatari poets. In order 

to be more accurate while transmitting these 

poems to the reader, the author referred 

to the poet himself or to one of the poet’s 

relatives.

Collected and Proofread by Ali Al-Fayyadh

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section) 

1st Edition 2004

Colloquial Arabic

518 pages

Qatari Pearls: Poets from Qatar (Part I)
 آللئ قطرية »شعراء من قطر« الجزء األول
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نصوص مرسحية متنوعة مفعمة بفلسفة التساؤل عن 
الكينونة اإلنسانية والرغبة الكبرية يف املعرفة. يف كل نص 
من هذه النصوص تلعب املؤلفة لعبة املرايا املتعاكسة، 
لدينا عدد الينتهي من  ليتشكل  أمام مرآة  فتضع مرآة 
االنعكاسات التي يجمعها دوماً بطل واحد، وهذا البطل 

اسمه اإلنسان.

اسم املؤلف: دالل خليفة.                                 

اسم النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.  

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2004.

اللغة: العربية الفصحى.                                          

عدد الصفحات: 139ص.                                     

A collection of diverse philosophical dra-

matic texts about the human existence and 

the thirst for knowledge.

In each of these texts, the author plays the 

game of the opposite mirrors; she places a 

mirror in front of another to form an unlim-

ited number of reflections gathered in one 

protagonist who is Man.

Author: Dalel Khalifa

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section) 

1st Edition 2004

Standard Arabic

139 pages

The Apple Screams… the Bread Gets Uncovered 
التفــاحـة تصــرخ ..الخبـز يـتـعـــرى
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من  إسالمية،  دول  عدة  لنقود  دراسة  الكتاب  يتضمن 
الدولة الطولونية إىل العثامنية، ويستعرض النقود التي 
سكت يف عهد كل دولة واسم الحاكم الذي أمر بسكها، 
العملة، ويشكل  مع وصف دقيق للنقوش عىل وجهي 
وما  النقدية  القطع  هذه  عن  متكاملة  دراسة  الكتاب 

تقدمه من شواهد حية عىل التاريخ.

تأليف: إبراهيم  جابر الجابر.                                                   

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث، 

إدارة املتاحف واألثار.

 الطبعة الثالثة 2003.                                                             

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 463 ص.    

The book includes a study about the minted 

coins in numerous Islamic states over history, 

from the Tulunid State to the Ottoman State 

with pictures of the coins issued in each of 

these states and the name of the ruler who 

ordered to issue them. The book also provides 

a detailed description of the engravings on 

both sides of each coin. In brief, this book is 

a comprehensive study about coins and its 

history.

Author: Ibrahim Jaber Al-Jaber

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

(Museums and Antiquities Department)

3rd Edition 2003

Standard Arabic

463 pages

Arab Islamic Coins (2)
النقود العربية اإلسالمية )2(
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والبحوث،  الدراسات  قسم  بإصدارات  تُعنى  ببلوجرافيا 
الذين  املؤلفني  الكتب وأسامء  اإلصدار عناوين  وشمل  

صدرت لهم الكتب عن إدارة الثقافة والفنون.

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2003. 

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 116.

This bibliography lists  the different 

publications of the Studies and Research 

Section at the Culture and Arts Department, 

including books’ titles and authors’ names. 

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department 

(Studies and Research Section)

1st Edition 2003

Standard Arabic 

116 pages

Cultural Publications
إصـدارات ثقـافيـة 
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مرسحية أعدت خصيصاً للمشاركة يف الدورة الثانية من 
أيام قرطاج املرسحية )17 – 16 نوفمرب 1985م (.

This theatrical work was specially produced 

to participate in the 2nd edition of Carthage 

Theatrical Days held on November 16 – 17, 

1985.

تأليف: غانم السليطي.                                

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2003.

اللغة: العربية الفصحى.                               

عدد الصفحات:91.   

Author: Ghanim Al-Sulaiti

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2003

Standard Arabic

91 pages

The Insulters
الــمتـراشـقـون
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والحيل  املجوهرات  من  مجموعة  عىل  احتوى  إصدار 
املميزة التي تعود إىل القرن العرشين وتعرض ألول مرة، 
املجوهرات  من  وجميلة  فريدة  مجموعة  قطر  ولدولة 
تاريخ قطر ومجتمعها،  والحيل احتلت مكانة عالية يف 
برتاثه  قطر  شعب  اعتزاز  عىل  بذاته  قائم  دليل  وهي 

التاريخي.

تأليف: د. نجلة إسامعيل العزي الوهايب.

الرتجمة إىل اإلنجليزية:  براونغلوبالسولوشينس.

تحرير باللغة العربية: ملى خصريف.

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون، بالتعاون 

مع جمعية الفن االسالمي. باململكة املتحدة.

الطبعة األوىل 2003.

اللغة: العربية الفصحى،اإلنجليزية.  

عدد الصفحات: 148.                                              

This publication includes pictures and 

descriptions of a collection of gems and 

costume jewelry displayed for the first time 

and which date back to the 20th century. 

The State of Qatar possesses a unique and a 

wonderful collection of gems and costume 

jewelry reflecting Qatar’s history and heritage, 

which has always been a symbol of pride for 

the Qatari community.  

Author: Dr. Najla Ismail Al-Azzi Al-Wahabi

Translated to the English by Brown 

Global Solutions.

Edited in Arabic by Lama Khaseerif.

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage in partnership with 

Islamic Art Society  - UK .

1st Arabic Edition 2003. 

Arabic – English. 148 pages.

Qatar’s Gems and Costume Jewelry of the 20th Century
مجوهرات وحلي قطرية من القرن العشرين
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يتن��اول ه��ذا الكتاب حي��اة الفن��ان الراح��ل القطري 
فرج عب��د الكريم، وأهم املحطات الفنية واملش��اركات 
الخارجي��ة، واش��تمل الكتاب عىل ص��ور متنوعة لحياة 

الفنان ولقاءاته وحفالته.  

تأليف: جاسم صفر.                                  

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

الطبعة العربية الثانية 2003.                        

اللغة: العربية الفصحى.                              

عدد الصفحات: 129.                                

This book includes a description of the life 

of the late Qatari artist, Faraj Abdul Karim 

as well as his most important artistic works 

and foreign participations. The book also 

includes various photographs of the artist’s 

life, interviews and concerts.

Author: Jassim Safar

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

2nd Arabic Edition 2003

Standard Arabic

129 pages

Faraj Abdul karim (1949 - 1989)
فــرج عبــد الكريم )1949 – 1989(
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The Directory Guide to Birds in Qatar forms 
part of the series of scientific Atlas of Qatar, 
which provides specialized and scientific 
material on the natural history of Qatar, 
both on land and in the sea. This book cov-
ers the types of birds that live on Qatar’s 
land, with main focus on falcons and their 
types, for they have a great appeal to the 
people of Qatar.

TawfeeqYousof Al-Qaisi

National Council for Culture, Arts and 

Heritage

Museum and Antiquities Department

2nd  Edition 2003

English

192 page

Directory Guide 
to Birds in Qatar
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يتناول هذا الكتاب املالبس الرتاثية التي تعرب عن هوية 
الشعب القطري وتقاليده، واشتمل عىل صور توضيحية 

للمالبس ومعلومات تعريفية عنها.

تأليف: نجلة إسامعيل العزي الوهايب.

التحرير باللغة العربية: كورنيليا الخالد. 

الرتجمة إىل اإلنجليزية: صبيحة الخمري.                    

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.          

بالتعاون مع جمعية الفن اإلسالمي. 

الطبعة األوىل2003.

عدد الصفحات: اللغة العربية، 42ص، 

اإلنجليزية: 98 ص.

This book features pictures and descriptions 
of traditional costumes, which represent 
a part of Qatar’s community identity and 
traditions. 

Author: Najla Ismail Al-Azi Al-Wahabi

Edited by Cornelia Al-Khaled

Translated to the English by

Sabiha Al-Khameer

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage in partnership with 

the Islamic Art Society

1st Edition 2003

Arabic text: 42 pages . English text: 98 pages

Qatari Costumes
أزياء قطرية
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يف  قطر  يف  الشعراء  كبار  قصائد  من  مختارة  مجموعة 
التي تتعلق بالحياة عىل  مختلف األفانني واملوضوعات 

أرض قطر. 

اختيار وإعداد: عيل عبد الله الفياض، عيل 

شبيب املناعي. مراجعة: زايد محمد النعيمي.                                 

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.           

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2003. 

اللغة: اللهجة العامية )شعر نبطي(.                           

عدد الصفحات: 375.         

A selection of poems on various subjects 
related to life in Qatar written by prominent 
Qatari poets

Selected and Produced by Ali Abdullah 

Al-Fayadh and Ali Shabeeb Al-Mannai

Revised by Zayed Mohammed Al-Nuaimi

Publisher: National Council for 

Culture, Arts and Heritage

Culture and Arts Department 

(Studies and Research Section)

1st Edition 2003

Colloquial Arabic (Vernacular Poetry)

375 pages

Masterpieces of Qatar’s Folk Poetry
 بدائع الشعر الشعبي القطري
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الوطني«  قطر  »متحف  القديم  القرص  بناء  »هندسة   
واملتاحف(  اآلثار  إلدارة  السابق  )املدير  املؤلف  عمل 
عىل تجميع وإعداد وتدوين الوثائق والصور والرسومات 
سجالً  لتصبح  القديم  القرص  وبناء  بهندسة  الخاصة 
واملعنيون  والباحثون  املعامريون  منه  ينهل  توثيقياً 

بتوثيق تراثنا املعامري والحضاري.

تأليف: محمد جاسم الخليفي.                       

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة املتاحف واالثار.

الطبعة الثالثة 2003.                                  

اللغة: العربية واالنجليزية.

عدد الصفحات:68 ص. 

The Author who is the former director of 
the Monuments and Museums Department 
worked on collecting, preparing and recording 
documents, pictures and graphics related to 
the architecture and the construction of the 
old palace to form a notarial record book for 
architects, researchers and persons interested 
in the documentation of our architectural and 
cultural heritage.

Author: Mohammed Jassim Al-Khulaifi

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage - Museums and 

Monuments Department 

3rd Edition 2003

Arabic – English

68 pages

Engineering Construction of the Old Palace:
Qatar National Museum

 هندسـة بنـاء القصـر القـديـم
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تحمل  والليل  النهار  وجه  يف  متبعرثة  شعرية  نصوص 
بني حروفها العديد من األسئلة التي تدور حول واقعنا 
واألخرى التي تنتقل يف عامل األحالم،  تبي مرات وتتوسل 

للمستحيل لحظات أخرى.

تأليف: جاسم صفر.                                              

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.            

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2003. 

اللغة: العربية الفصحى.                                      

عدد الصفحات: 423.    

It is a collection of scattered poems bearing 
between its words numerous questions; 
some of them are about our reality, others 
are traveling in the world of dreams. In 
these poems, the poet also seems to be 
crying  sometimes and beseeching the 
impossible in other times.

Author: Jassim Safar

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2003

Standard Arabic

423 pages

As If Things Didn’t Exist 
كـأن األشـياء لـم تكـن
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ديوان شعري اشتمل عىل 3 أقسام، أولها يضم الدراسة 
بصورة  وشعره  الشاعر  حياة  عن  املؤلف  أعدها  التي 
أما  امل��وت«،   - الحب   – الحياة  »ناجي  بعنوان  عامة 
فيام  ناجي،  روائع  من  قصيدة   25 فيضم  الثاين  القسم 

يضم الفصل األخري 25 قصيدة من قصائده  املجهولة. 

تحقيق ودراسة: حسن توفيق.                         

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.   

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2003.

اللغة: العربية الفصحى.                                

عدد الصفحات: 350.                                  

This poetic collection is made up of three 

parts: the first part entitled “Nagi: life, love 

and death” is a study made by the author 

about the poet’s life and poetry, the second 

includes Nagi’s 25 masterpieces, and the last 

part consists of 25 poems of his unknown 

works.

Studied and Proofread by Hassan Tawfeeq

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2003

Standard Arabic

350 pages

Ibrahim Nagi (Selected Poetic Works)

إبراهيم ناجي )األعمال الشعرية المختارة(



245

مواضيع  من  العديد  تتناول  متنوعة  فكرية  أطروحات 
الحياة اليومية، دعت فيها الكاتبة إىل اإلبداع واالبتعاد 
عن املحاباة واملجاملة يف العمل، وترى الكاتبة أنه من 
الجميل أن يكون لإلنسان رأي، لكن ال بد من تقبل آراء 

اآلخرين.  

تأليف: د. كلثم جرب.                                           

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.          

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2003.

اللغة: العربية الفصحى.                                          

عدد الصفحات: 117ص.  

A collection of theses addressing topics 

related to every day life through which the 

author encourages creativity and shuns 

nepotism and cronyism at work. She also 

sees that it is nice that everyone has a view 

and emphasizes the importance of accepting 

the others’ views.  

Author: Dr. Kaltham Jaber

Publisher: National Council for 

Culture, Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2003

Standard Arabic

117 pages

Papers on Culture
 أوراق ثقـافيـة



246

خطواته  يتلمس  وهو  يحاول  الهاجري  ظافر  القاص 
والواقع  اللغة  بني  مرتابطة  عالقة  بناء  األوىل  الرسدية 
اإللتصاق  شديدة  قصصاً  لنا  فيقدم  الرسدي،  واملتخيل 
يفتحان  اللذين  واألمل  الرؤية  تحمل  لكنها  بالواقع، 

أمامنا دروب الحياة.

تأليف: ظافر الهرميس الهاجري.                   

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2003.

اللغة: العربية الفصحى.                              

عدد الصفحات: 95.     

The narrator Dhafir Al-Hageri tries while 

making his first attempts in the world 

of narration to build an interdependent 

relationship between the language, the 

reality and the fictional narrative. However, 

although his stories closely depict real life, 

they embrace the vision and the hope that 

open up for us prospects for life.

Author: Dhafir Al-Harmasi Al-Hageri

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2003

Standard Arabic

95 pages

Windows of the City
شبابيك المدينة
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وانعكاساته  الحديث  الحضاري  للتطور  تحليلية  دراسة 
السلبية عىل اإلنسان من النواحي البيولوجية والتعلمية 
طرح  ثم  والسلوكية،  والنفسية  واالجتامعية  والرتبوية 

بعض السبل والحلول ملعالجة تلك السلبيات.     

تأليف: د. شعاع اليوسف.                                          

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.                

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2003.

اللغة: العربية الفصحى.                                                

عدد الصفحات: 397.   

An analytic study of the modern cultural 

development and its negative implications 

on the biological, educational, societal, 

psychological and behavioral aspects of 

the human being with the provision of 

some solutions and remedies to these 

undesirable impacts.

Author: Dr. Shu’aa Al-Yusuf.

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2003

Standard Arabic

397 pages

The Civilization of the New Age
حـضــارة العـصـر الحـديـث
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املؤلف: صيته العذبة.                              

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة االوىل 2003.

اللغة: العربية الفصحى.                                 

عدد الصفحات: 69.                                   

السخط  عن  تعرب  تارة  الواقع،  تحايك  قصرية  قصص   
واملعاناة وأخرى تبعث األمل، ومتيزت مبفرداتها العذبة 
وقدرتها عىل تصوير املواقف أو الصور بكلامت جميلة.  

It is a collection of short stories inspired 

by real life. These stories are expressing 

discontent and suffering at times and giving 

hope at others. The well-selected vocabulary 

represents one of the characteristics of these 

stories and one of the things that contributed 

to providing a wonderful description of the 

different situations and images.

Author: Seeta Al-Adhba.

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2003

Standard Arabic

69 pages

The Seven Windows
النوافذ السبع
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للروح  نداءات  هو  املؤلف  إليه  نظر  الذي  الصورة  مرسح 
يسكنها  مدن  إىل  صعوداً  األريض  املطار  ثقل  من  للخالص 
اللون والحلم والضوء، ومرسح الصورة بني النظرية والتطبيق 
فضاءات  خالل  من  قراءتها  تحركت  نظرية  دراس��ة  أول 
ألسئلتها  نظراً  فلسفي  وعمق  بلغة  ومزدحمة  متداخلة 

املتشابكة بتنظري مزدحم هو اآلخر بتنظريات أخرى.

اسم املؤلف: أ.د صالح القصب.                      

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة االوىل 2003.

اللغة: العربية الفصحى.                                

عدد الصفحات: 357.    

The theater of image as perceived  by the 

author is kind of appeals to the soul to 

get rid of the burden of life on the ground 

and join the world of colors, dream and 

light. “Theater of Image between Theory 

and Practice” is the first theoretical study 

featuring a philosophical depth  resulting 

from the intertwined questions.

Author: Prof. Dr. Salah Al-Qasib

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2003

Standard Arabic

357 pages

Theater of Image Between Theory and Practice
مسرح الصورة بين النظرية والتطبيق



250

موضوعاتها  يف  القصص  فيها  تتنوع  قصصية  مجموعة 
بألوان  اإلنساين  الهم  تجسيدها  يف  بينها  فيام  وتتصل 
طيفه املتباينة يف لغة أدبية رائعة  تغلب عليها الجمل 

القصرية واستحضار املواقف املؤثرة.

اسم املؤلف: جامل فايز.                                 

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة االوىل 2003.

اللغة: العربية الفصحى.                                      

عدد الصفحات: 82. 

Despite the diversity of themes dealt with 

in these stories, they were all addressing 

issues of human concern. Moreover, the 

book is characterized by its  wonderful 

literary language and its short and concise 

sentences in addition to the author evoking 

of  scenes of affection.

Author: Jamel Fayez

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2003

Standard Arabic

82 pages

Departure and Birth
الرحيــل والميـــالد
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The author studies the works of certain 

poets suffering from some kind of diseases 

in order to determine the pathological 

symptoms, which only specialized persons 

in medicine can notice. This book is one 

among many other studies in which the 

writer focuses on the physical, psychological 

and social problems of the poet Badar 

Shakir Al-Sayyab.

للكاتب دراسات يف البحث يف أشعار املرىض من الشعراء 
إليه�ا  ينتبه  مل  التي  املرضية  أعراضهم  عىل  للوقوف 
الدراسة  الطب، ومنها هذه  املتخصص يف  الغري  القارئ 
للمريض  واالجتامعية  والنفسية  الصحية  املشاكل  حول 

الشاعر ) بدر شاكر السياب(.

اسم املؤلف: د. حجر أحمد حجر البنعيل.             

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة االوىل 2003.

اللغة: العربية الفصحى.                                  

عدد الصفحات: 132.                                        

Author: Dr. Hajar Ahmed Hajar Al-Banali

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2003

Standard Arabic

132 pages

The Suffering from Disease and Torment in Al-Sayyab’s Poetry 
معاناة الداء والعذاب في أشعار السياب
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قصائد شعرية نرثية يقدم الشاعر من خاللها جملة من 
التجارب النفسية والشخصية.

اسم املؤلف: سنان املسلامين.                              

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2003.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 159.   

This poetry collection comprises prose poems 

through which the poet describes a series of 

psychological and personal experiences. 

Author: Senan Al-Musalmani.

Publisher: National Council for 

Culture, Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2003

Standard Arabic

159 pages

Clouds of the Soul
ديـوان سحائب الـروح
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قطر،  األثرية يف  املواقع  أهم  عن  الكتاب  يتحدث هذا 
الرتاث املعامري القطري، واملتاحف التي أنشئت يف دولة 
الكتاب إىل  الخليج العريب، وينقسم  قطر تعد رائدة يف 

ثالثة فصول:

1- املواقع األثرية.                  2- الت�راث املعم�اري.

3- املتاحف يف قطر.  

تأليف: محمد جاسم الخليفي.                                

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث          

إدارة املتاحف واالثار.  

الطبعة الثالثة 2003.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 125.

This book includes a description of Qatar’s 

most important archeological sites and 

architectural heritage in addition to the 

museums, which are among the leading 

museums in the Arabian Gulf. The book 

is divided into three chapters, namely, 

Archeological Sites, Architectural Heritage 

and Museums in Qatar.

Author: Mohammed Jassim Al-Khulaifi

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

(Museums and Antiquities Department)

3rd Arabic Edition 2003

Standard Arabic

125 pages

Archeological Sites, Architectural Heritage and Museums in Qatar
 المواقع األثرية، التراث المعماري، المتاحف، في قطر
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رصد للمسار التاريخي والفني للقصة القصرية يف قطر، 
تتنوع يف  التي  القطرية  الروايات  وعرض ملجموعة من 

املوضوعات واألساليب.

اسم املؤلف: عبدالله ابراهيم.

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

الطبعة األوىل 2003.

اللغة: العربية الفصحى.     

عدد الصفحات: 245 ص.

The book depicts the historical and artistic 

course of the short story in Qatar and includes 

acollection of novels on various subjects 

written by Qatari writers.

Author: Abdullah Ibrahim

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

1st Arabic Edition 2003

Standard Arabic

245 pages

The Short Story in Qatar (Studies and Selections)
القصة القصيرة في قطر »دراسات و مختارات«
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الراحلة »صدى الحرمان«،  ديوان شعر شعبي للشاعرة 
من  كثري  ثناياها  قصيدة يف  مائة  من  أكرث  يحتوي عىل 

االمل واالمل.

جمع وإعداد: صقر الكعبي.                              

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.  

الطبعة األوىل 2003.

اللغة: العربية الفصحى، والنصوص بالعامية. 

عدد الصفحات: 446.    

This collection of vernacular poetry of the 

late Sada Al-Herman comprises more than 

hundred poems of pain and hope.

Collected and Produced by Saqir Al-Kaabi

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

1st Arabic Edition 2003

Standard Arabic (Vernacular poems)

446 pages

The Journey of a Character
رحلــة حـــرف 
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دراسة ألقت الضوء عىل معطيات ثقافات عصور ما قبل 
التاريخ يف شبه جزيرة قطر، وتحدثت عن شبه جزيرة 
العريب  والخليج  وأمطار،  ومناخ  جغرايف  كموقع  قطر 
وبعثات  التاريخ،  قبل  ما  عصور  يف  قطر  جزيرة  وشبه 
التنقيب الدمناركية يف دولة قطر، ومكتشفات من العرص 

الحجري، والعديد من الخرائط والصور والجداول. 

تأليف: د. منري طه.                                             

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث. 

)إدارة املتاحف واآلثار(.

الطبعة األوىل 2003. 

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 140.   

The study sheds light on prehistoric Qatar’s 

cultures and depicts Qatar’s peninsula and 

the Arabian Gulf geographic and climatic 

features during this period. It also reveals 

about Danish excavations in Qatar and their 

discoveries dating to the stone age in addition 

to  numerous maps, graphics and charts. 

Author: Dr. Mounir Taha

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

(Museums and Antiquities Department)

1st Arabic Edition 2003

Standard Arabic

140 pages

Qatar in Prehistoric Times
 قطر في عصور ما قبل التاريخ
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مجموعة من النصوص التي شاركت يف مسابقة القصة 
القصرية التي نظمتها إدارة الثقافة والفنون يف املجلس 
القصص  ومتيزت  وال��رتاث  والفنون  للثقافة  الوطني 
بأسلوب  مهمة  إجتامعية  لقضايا  مبناقشتها  املختارة 

متميز.  

تقديم وتحرير: د. عبد الله إبراهيم.                        

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.        

إدارة الثقافة والفنون - قسم الدراسات والبحوث.         

الطبعة األوىل 2003. 

اللغة: العربية الفصحى.                                       

عدد الصفحات: 201.     

This collection of stories participated in the 

short story contest organized by Culture 

and Arts Department (the National Council 

for Culture, Arts and Heritage). The selected 

works discussed in an outstanding style the 

different important social issues.

Presented and Edited by:

Dr. Abdullah Ibrahim

Publisher:  National Council for Culture, 

Arts and Heritage.

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2003

Standard Arabic

201 pages 

Qatari Voices in the Short Story
أصوات قطرية في القصة القصيرة
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ديوان ش��عري تحدث املؤلف يف أوله عن بداياته، ورسد 
مجموع��ة م��ن املواقف، ث��م ع��رض إىل مجموعة من 

القصائد متنوعة األفكار واألغراض .

تأليف: خليل إبراهيم الفزيع.                        

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2002.

اللغة: العربية الفصحى.                               

عدد الصفحات: 138.                             

In the introductory part of his poetry collection, 

Khalil Ibrahim describes his beginnings and 

presents a number of events. Then, he offers a 

collection of poems on various themes.

Author: Khalil Ibrahim Al-Fazeea

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2002

Standard Arabic

138 pages

The Tormented Said
ُ   َ   َّقال المعنى
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دي��وان شعري باللهجة املحلية اشتمل عىل 87 قصيدة 
متنوعة املضمون.

تأليف: عبدالرحيم الصديقي.                                           

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2002. 

اللغة: اللهجة العامية.                                                  

عدد الصفحات: 171.

A collection of 87 poems of vernacular poetry 

on various subjects

Author: Abdul Raheem Al-Siddiqi

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section) 

1st Edition 2002

Colloquial Arabic

171 pages

Wound and Salt
جــرح وملــح
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ديوان شعري بالفصحى تناول فيه الكاتب العديد من 
جوانب الحياة واملواقف، واشتمل عىل 24 قصيدة. 

تأليف: عبد السالم جاد الله.                         

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث. 

إدارة الثقافة والفنون – قسم الدراسات والبحوث. 

الطبعة األوىل 2002.

اللغة: العربية الفصحى.                                        

عدد الصفحات: 132.                                 

A collection of 24 classical poems, through 
which the poet addresses several aspects of 
life and situations 

Author: Abdul Salam Jadallah

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2002

Standard Arabic

132 pages

The Singer’s Drowsiness
نعـــاس المغنـــي
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The exhibition of the plastic artist Noor Al-

Mrikhi represents an addition to the creative 

artistic scene in Qatar and a push forward to 

Qatar’s artistic movement.

يع��د مع��رض الفنانة التش��كيلية نور املريخ��ي إضافة 
جدي��دة إل���ى رصيد الفنان��ني التش��كيليني القطريي�ن 
اإلبداعي، ومساهمة أصيلة من فنانة ساهمت يف إعطاء 

الحركة التشكيلية القطرية دفعة إىل األمام.  

تأليف: نورة املريخي.                                      

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.        

إدارة الثقافة والفنون – مركز الخور الثقايف.             

الطبعة األوىل 2002.

اللغة: العربية الفصحى.                                                  

عدد الصفحات: 10.                                         

Author: Noor Al-Mrikhi.

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Al-Khour Cultural Center)

1st Arabic Edition 2002

Standard Arabic

10 pages

The Exhibition of the Artist Noor Al-Mrikhi
معــرض الفنـانـة نــور المـريخــي
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بن  الله  عبد  قطر  عالمة  ترجمة  يف  ال��ودود  »تحفة 
سرية  يتناول  الذي  الكتاب  هذا  يعد  محمود«  آل  زيد 
فرصة  محمود  آل  زيد  بن  عبدالله  الشيخ  قطر  عالمة 
للوقوف عىل سرية رائد من رواد املعرفة والفكر، ودافعاً 
لألجيال الحالية إىل أستلهام  تجربة وحياة هؤالء األعالم: 
والكتاب هو البحث الفائز مبسابقة أعالم من قطر التي  

نظمها مركز شباب أم صالل.

تأليف: عمر تهاين ناجي مختار.                                            

النارش: مركز شباب أم صالل.                                            

الطبعة األوىل 2002.

اللغة: العربية الفصحى.                                                            

عدد الصفحات:196.                                                                                             

This book which sheds light on the life of 
the Qatari scholar Sheikh Abdullah Bin 
Zayd Al Mahmoud gives the reader the 
opportunity to explore the life experience 
of one of the Qatari pioneers in the field 
of knowledge and thought and motivates 
the current generation to draw inspiration 
from the experience and the life of those 
thinkers. The book is the winning research 
in the contest “Aalam Min Qatar” organized 
by Umm-Slal Youth Center.

Author: Omar Tahani Naji Mokhtar

Publisher: Umm-Slal Youth Center

1st Arabic Edition 2002

Standard Arabic

196 pages 

Tohfato Al-Wadoud 
تحفـة الـودود
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وجمعها  األجيال  توارثتها  شعبية  قصة  وثالثون  اثنتان 
من  مجموعة  لنا  لتخرج  ال��رواة  أف��واه  من  الباحث 

اللوحات والصور الواقعية والخيالية الشعبية الجميلة.

تأليف: خليفة السيد.                               

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2002.

اللغة: العربية الفصحى والعامية.                    

عدد الصفحات: 207.                                

A wonderful collection of 32 real and 

imaginary folk stories handed down through 

the generations and presented by the author 

as told by the storytellers

Author: Khalifa Al-Sayed

Publisher: National Council for 

Culture, Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2002

Standard Arabic - Colloquial Arabic

207 pages

Folk Stories and Tales
قصص وحكايات شعبية
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 دراسة تعد مبثابة مسلسل درامي متعدد األجزاء يتناول 
الواقعية  الحياتية والقصص  بالرشح والتفصيل املواقف 

ألسباب الطالق واملشاكل واملشاجرات الزوجية.

تأليف: وداد ال�ك�واري.                                        

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.          

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2002. 

اللغة: العربية الفصحى.                                                  

عدد الصفحات: 283.                                          

This multipartite-drama series-like study deals 

in details with real-life situations and divorce 

stories as well as the causes of marital problems 

and conflicts. 

Author: Wedad Al-Kuwari

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department 

(Studies and Research Section)

1st Edition 2002

Standard Arabic

283 pages

Behind Every Divorce a Story 
خلف كـل طـالق حكـايـة
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اش��تمل الكتاب عىل مجموعة من الدراسات، من بينها 
دور وس��ائل اإلعالم يف تحقيق التنمية الثقافية يف دول 
مجلس التعاون، والقمر الصناعي العريب، ودور التدفق 
الحر للمعلوم��ات يف دعم التوج��ه الدميقراطي. ويعد 
الكت��اب من الكتب املهمة يف مجال اإلعالم واالتصال يف 

العامل العريب .

تأليف: د. أحمد عبد امللك.                                

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.       

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2002. 

اللغة: العربية الفصحى.                                            

عدد الصفحات: 243.       

The book comprises a collection of studies, 

among them the following: the role of media 

in achieving cultural development in the 

GCC countries, the Arab Satellite and the role 

of the free flow of information in supporting 

democracy. This book is  considered one 

of the most important works in the field of 

media and communication.

Author: Dr. Ahmed Abdulmalik

Publisher: National Council for 

Culture, Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2002

Standard Arabic

243 pages

Studies in the Field of Media, Culture and Education
دراسات في اإلعالم والثقافة والتربية
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يهت��م  الكتاب بنقد وتحليل الحكاية الخرافية والس��رية 
واملقام��ة، إضافة إىل األصول الدينية والش��فاهية للقص 
يف الثقافة العربية، والصياغة النظرية ملوقف االسالم من 
القص، ويناق��ش أخرياً البنية الرسدية للمقامات العربية 

من ناحية اإلستهالل الس�ردي.  

تأليف: د.عبد الله إبراهيم.                          

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2002.

اللغة: العربية الفصحى.                                       

عدد الصفحات: 304.                              

The author criticises and provides a 

comprehensive analysis of some literary 

genres namely the fairy tale, the biography 

and the “Maqama” (Arabic literary genre of 

rhymed prose). He also deals with the religious 

and conventional narrative rules of storytelling 

in the Arab culture and the conceptual 

formulation of Islam’s position vis-à-vis the art 

of storytelling. At last, the book discusses the 

narrative structure of Arabic “Maqamat” (Plural 

of maqama) in terms of narrative opening.

Author: Dr. Abdullah Ibrahim

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2002

Standard Arabic

304 pages

The Arabic Classical Prose (A study in the narrative structure)
النثر العربي القديم )بحث في البنية السردية(
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ديوان شعري يضم ست مجموعات شعرية، وقد استهل 
الذي   النقي  باملناجاة كمدخل إىل عامله  الشاعر ديوانه 
لونته الرصاعات والحروب والقسوة، واعتمد يف كتاباته 

عىل لغة خاصة فرضتها عليه الظروف الصعبة.

تأليف: د. أحمد بن حسني الدورسي.               

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2002. 

اللغة: العربية الفصحى.                                          

عدد الصفحات: 621.                                   

The poet initiates his six-part poetry collection 

with a monologue, which represents a gateway 

to the poet’s pure world affected by conflicts, 

wars and cruelty. He also uses a special 

language that reflects the hard conditions he 

experienced.

Author: Dr. Ahmed Bin Hussain Al-Dusari

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department 

(Studies and Research Section)

1st Edition 2002

Standard Arabic

621 pages

The Poetic Works of Ahmed Al-Dusari (Volume I)

األعمال الشعرية للشاعر أحمد الدوسري )المجلد األول(
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أحمد  الشاعر  مجموعة  من  الثاين  املجلد  يحتوي 
الدورسي عىل مثاين مجموعات شعرية يقدم من خاللها 

طائفة من الصور الشعرية الفريدة. 

تأليف:د. أحمد بن حسني الدورسي.                           

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.            

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2002.

اللغة: العربية الفصحى.                                                  

عدد الصفحات: 699.                                           

The second volume of Ahmed Al-Dusari‘s 

poetic works includes eight poetry collections 

through which he presents a series of unique 

poetic images. 

Author: Dr. Ahmed Bin Hussain Al-Dusari.

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section) 

1st Edition 2002

Standard Arabic

699 pages

The Poetic works of Ahmed Al-Dusari (Volume II)

األعمال الشعرية للشاعر أحمد الدوسري )المجلد الثاني(
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تأليف: عبد الله فرج املرزوقي.                      

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.   

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2002.

اللغة: العربية الفصحى.                                          

عدد الصفحات: 291 ص.   

دراس��ة تط�رق��ت إىل حياة الش��اعر ونش��أته وتعليمه 
ومصادر علمه واملجاالت املوضوعية يف كتاباته كالقومية 
والوطنية والغزل ووص��ف الطبيعة، باإلضافة إىل الصور 

الشعرية عند العريض ووسائل تشكيلها.

The study deals with the poet’s life, education, 

sources of knowledge and key thematic areas 

such as nationalism, patriotism, courtly love 

and description of nature in addition to its 

focus on Al-Areedh’s poetic images and how 

they are generated. 

Author: Abdullah Faraj Al-Marzooqi

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section) 

1st Edition 2002

Standard Arabic

291 pages

Ibrahim Al-Areedh (Critical and Artistic Studies)

إبراهيم العريض شاعرًا »دراسة نقدية وفنية«
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لغات  إىل  املرتجمة  الشعرية  القصائد  من  مجموعة 
أخرى من عدة دواوين، وقد  تنوعت القصائد يف االفكار 

واملواضيع واألساليب.

املؤلف: د. زكية عيل مال الله.                     

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2002. 

اللغة: العربية، االنجليزية، الفرنسية،اليونانية، 

الرتكية، الهندية، االسبانية.

عدد الصفحات: 166 ص.                            

It is a collection of poems  selected from 

numerous poetry collections and translated 

into other languages. These poems varied 

interms of ideas, subjects and styles. 

Author: Dr. Zakiya Ali Melallah

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2002

Arabic – English – French – Greek – 

Turkish – Hindi – Spanish.

166 pages

Extent
مــــدى
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العواطف  لشتى  الشاعرة  فيه  تطرقت  شعري  ديوان   
التي تختلج بداخل اإلنسان من معاناة ووطنية وحب 
وأمل، وتنوع الديوان  بني الشعر النبطي والشعر الحر.

املؤلف: صدى الحرمان. رشح وإعداد: زايد النعيمي.                             

مراجعة: حمد محسن النعيمي.                        

النارش : املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2002.

اللغة: اللهجة العامية.                                  

عدد الصفحات: 117 ص.                               

In her poetry collection consisting of a 

cocktail of vernacular and free-verse poems, 

the poet deals with a variety of emotions that 

a person may experience such as sufferance, 

patriotism, love and hope. 

Author: Sada Al-Hirman. Annotated 

and Produced by Zayed Al-Nuaimi

Revised by Hamad Mohasen Al-Nuaimi

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2002

Colloquial Arabic

117 pages

My Lifetime Journey
رحلـة أيامـي
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يتضمن اإلص��دار مجموعة م��ن املقاالت والدراس��ات 
الت��ي تتناول محطات ومراحل مهمة  يف املرسح األملاين، 
باإلضافة إىل الخصائص واالتجاهات واألساليب املتنوعة 

التي مر بها املرسح األملاين مع رضب األمثلة والنامذج.

 اسم املؤلف: د. عوين كرومي.                       

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2002.

اللغة: العربية الفصحى.                                        

عدد الصفحات: 301ص.                                

The publication comprises a collection 

of articles and studies addressing the 

important phases that the German theater 

went through as well as the  characteristics, 

trends and diverse forms of this theater. 

These articles and studies were supported 

with examples and models.

Author: Dr. Awni Karumi

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2002

Standard Arabic

301 pages

The Contemporary German Theater
المسرح األلماني المعاصر
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يتحدث الكتاب عن لندن كعاصمة عاملية للفنون ودورها 
التاريخ��ي يف امل��رسح، مع اإلش��ارة إىل تاريخ املس��ارح 
اللندني��ة يف الس��بعينيات والثامنينات والتس��عينيات، 
إضافة إىل مناقشة وتحليل وقراءة نقدي�ة يف مرسحي�ات 
شكس��بري، مع إعطاء نب��ذة موجزة عن كت��اب الدراما 

الربيطاني�ة املعاص�رة.

اسم املؤلف: د. رياض عصمت.                         

النارش : املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2002. 

اللغة: العربية الفصحى.                                              

عدد الصفحات: 315.                                      

The book depicts London as a world capital of 

arts and tells about its historical role in theater 

with reference to the history of theaters in 

London during the 70s, 80s and 90s. The book 

also discusses, analyses and provides a critical 

reading of Shakespeare’s  plays in addition to 

a brief overview of the “Contemporary British 

Drama” book.

Author: Dr. Reyadh Esmat

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2002

Standard Arabic

315 pages

Theater in Britain 
المسرح في بريطانيا
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يحلق الشاعر يف فضائه الخاص باحثاً عن شكل جديد 
من العالقات اإلنسانية يف هذا الزمن القايس، ويف بحثه 

املرشوع عن الحب واألمان واالنتامء يف هذا الديوان.

اسم املؤلف: معروف رفيق محمود                 

النارش : املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2002

اللغة: العربية الفصحى

عدد الصفحات: 153

The poet travels in his private world searching  

for a new form of human relationships in this 

hard time in addition to his search  for love, 

security and belonging.

Author: Maarouf Rafeeq Mahmoud

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2002

Standard Arabic

153 pages

Teach Me How to Love You
عٌلمني كيف أحبك 
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Dr. Mohammed A. Qafoud

Translated by Sedik Bakr Tawfik

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage 

Edition 2002

English  - Arabic

86 page

The book features two studies conducted by 

Dr. Qafoud. These critical studies express 

genuinely his critical vision and academic 

methodology in approaching dramatic works. 

The first study is on artistic structure in Qatari 

theater and the second on intellectual and 

social issues and therefore they form an 

integral work in which he deals with most of 

the plays written and presented on the Qatari 

stages for a period that extends beyond two 

decades. We can say that they are the most 

integrally comprehensive studies on the 

history of modern Qatari theater.

Studies in 
Qatari Theatre
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تأليف: حصة العويض.                                          

النارش : املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2001. 

اللغة: اللهجة العامية.                                    

عدد الصفحات: 134.                                    

تق��دم الكاتب��ة من خ��الل مجموعته��ا القصصية هذه 
نظرة مختلفة ملا يدور يف عاملنا املعارص، وتحلل الوجوه 
الصديقة، والقريبة والبعيدة، والش��قية والسعيدة، التي 

نقابلها يف حياتنا ونعيش معها خلف أرشعة الزمن.

Author: Hessa Al-Awadhi

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2001

Colloquial Arabic

134 pages

This story collection reflects the writer’s 

distinct perception of what is taking place 

in our contemporary world. Throughout 

her work, the writer was trying to analyze 

the faces, including friendly, close,  distant, 

unhappy and happy ones that we encounter 

in our life, or we live with them.

Faces Behind the Sails of Time
وجــوه خلف أشـرعة الزمن
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تأليف: د.هيا سعيد الكواري.                            

النارش: املجلس الوطني لثقافة والفنون والرتاث.     

الطبعة األوىل 2001.

اللغة: العربية الفصحى.             

عدد الصفحات: 18                      

وكتابة  جميلة  بطباعة  لألطفال  قصصاً  الكاتبة  تقدم 
ومميز  ممتع  بأسلوب  كُتبت  وقد  متنوعة،  بسيطة 

يناسب الفئة العمرية التي كتبت لها.

The writer presents a wonderful collection 

of children’s stories characterized by its 

entertaining and special writing style that is 

consistent with this age category. 

Author: Dr. Haya Saeed Al-Kuwari

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

1st Edition 2001

Standard Arabic

18 pages

Children’s Stories
قصص أطفال 
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من  دراسة  العوملة«   إىل  العاملية  من  املقارن  »األدب 
واقع األدب املقارن أواخر القرن العرشين وبداية القرن 
الحادي والعرشين، مع تلمس ألبرز تضاريس هذا العلم 
عنه  قد تكشف  ملا  العريض  واالسترشاف  الفتي،  األديب 
هذه التضاريس من مؤرشات نظرية، وما يتبعها عادة أو 
يصاحبها من اتجاهات تطبيقية، متضمنة األمثلة العينية 

واالجتهادات املختلفة. 

تأليف: د. حسام الخطيب.                                    

النارش : املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2001.

اللغة: العربية الفصحى.                                             

عدد الصفحات: 316.                                       

 A study of the comparative literature of 

the late 20th and early 21st century with a 

highlight of the most important features of 

this emerging literary trend. 

This study gives an outlook on what these 

features may reveal of academic indicators 

and the empirical trends that usually follow 

and accompany them with examples of in-

kind and various interpretations.

Author: Dr. Hussam Al-Khateeb

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2001

Standard Arabic

316 pages

The Comparative Literature
from internationalism to globalism

األدب المقارن من العالمية إلى العولمة
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تأليف: سعاد الكواري.                               

النارش : املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2001.

اللغة: العربية الفصحى.                                        

عدد الصفحات: 110.    

ويعتمد  نصاً،  وأربعني  اثنني  عىل  يحتوي  شعر  ديوان   
عىل األسلوب الرسدي املمزوج باللغة الشعرية املتميزة. 

A collection of 42 poems, in which the poet 

uses a blend of narrative style and special 

poetic language

Author: Suaad Al-Kuwari

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2001

Standard Arabic

110 pages

The Heiress of the Desert
وريثـة الصـحــراء
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قصائ��د ش��عرية كتبت بأس��لوب ممت��ع متازجت فيها 
عذوبة املفردات وبس��اطة التعابري واملضامني املتنوعة، 
التي تتكاش��ف عرب املقاطع يف صور حي��ة متثل الفضاء 
الخارجي ال��ذي يحيط بنصوص املجموع��ة: االصدقاء، 
الحنني، امل��ايض، الش��بابيك املفتوحة، املط��ر، الغياب، 

الحضور، العائلة، الوطن.

املؤلف: غازي الذيبة.                                  

النارش : املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2001. 

اللغة: العربية الفصحى.                                    

عدد الصفحات: 102.                          

Although these poems were written in a plain 

language style, they were rich in connotations 

which gave a vivid image of the outer space 

that incorporates friends, nostalgia, past, 

open windows, rain, absence, presence, 

family and homeland.

Author: Ghazi Al-Dhiba

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department 

(Studies and Research Section)

1st Edition 2001

Standard Arabic

102 pages

The Edge of Music
حافـة الموسيقى
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املؤلف: فاروق يوسف.

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

الطبعة األوىل 2001.

اللغة: العربية الفصحى.           

عدد الصفحات:75.

شعراً«   كان  لو  »يود  نصه  شارحاً  عنواناً  الكاتب  وضع 
معطياً القارئ حرية اختيار  التصنيف الذي يراه مناسباً، 
تارة  الحقيقي  الحب  النصوص عىل  إشتملت مجموعة 
يف  الكاتب  تنوع  كام  والشفافية،  الحزن  عىل  وت��ارة 
وأخرى  املمتنع  السهل  بأسلوب  بعضها  فجاء  نصوصه 

أكتنفها لعبة فلسفية صنعت بأسلوب شعري مميز.

In this book, the author focuses on the 

theme of love on one hand and on grief and 

transparency on the other. The style of writing 

also varies in this work, as some texts were 

characterized by their simple language and 

style, whereas others were characterized by 

their poetic and philosophical style.

Author: Faruq Yusuf

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

1st Arabic Edition 2001

Standard Arabic

75 pages

The Coquetry of the Sleeping Princess 
غنـج األمــيـرة النائمـة
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الطابع   اتخذ  الزين  ام  االول  النص  مرسحيان،  نصان 
املرسحية  لألعامل  الحقيق�ة  البداي��ة  ويعد  الرتاجيدي، 
الجامهريية الناجح�ة ف�ي قط�ر الت�ي اب�رزت التغيي�رات 
االجتامعية التي أحدثها ظهور النفط يف الخليج، والنص 

اآلخر اتخذ الطابع الكوميدي.

املؤلف: عبدالرحمن املناعي.                      

النارش : املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2001.

اللغة: اللهجة العامية.                                  

عدد الصفحات: 210. 

Um Al-Zeen and The Rest of the Legacy  
are two dramatic works. The first work is 
a tragedy marking the real beginning of a 
series of successful and popular theatrical 
works in Qatar which reflect the social 
changes that followed the discovery of oil in 
the Gulf region. Whereas, the second work 
entitled “The Rest of the Legacy”is a comedy.

Author: Abdul Rahman Al-Mannai

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2001

Colloquial Arabic

210 pages

Um Al-Zeen & The Rest of the Legacy
أم الزيـن، باقــي الوصـيــة
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رواية تضم )60( وجهاً وسرية شخصيات انتقى املؤلف 
وحي  من  بعضها  ونسج  الواقعية  حياته  من  معظمها 
فيها  أفريقيا مبا  القارئ بني غابات  يتنقل  خياله، وفيها 
من قسوة وحرارة أحياناً، ونسيم عليل وجامل الطبيعة 
يف أحيان أخرى، وبإبداع الكاتب استطاع أن يخلق جواً 
من الرتابط بني محاور الشخصيات التي ترتكز عىل املرأة 

العجوز والسيدة األوروبية والرجل قاطع الشجر. 

اسم املؤلف: أمري تاج الرس.                            

النارش : املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2001.

اللغة: العربية الفصحى.                                          

عدد الصفحات: 155.                                   

This novel features the biographies of 60 
personalities; most of them were real persons 
selected by the author from his world, 
whereas, some others were the product of his 
imagination. The novel takes the reader into a 
journey in the African forests to experience  at 
times, the harshness and  the heat, and enjoy 
at other times  the breeze and the beauty of 
nature. Thanks to his creativity, the author 
succeeded to create a kind of bonding between 
the different characters namely the old lady, 
the European lady and the woodcutter.

Author: Amir Taj Al-Sirr

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2001

Standard Arabic

155 pages

The Story of Pain
سيرة الوجــع
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مجموعة من املواقف اإلنسانية التي ميكن أن تحدث يف 
أي مكان وأي زمان، وهي كلامت عنت للكاتب خالل 
رحلة غربته التي امتدت لست سنوات ومجموعة أوراق 

كتبت بأسلوب رقيق.

املؤلف: د. أحمد عبدامللك.                         

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

الطبعة األوىل 2001.

اللغة: العربية الفصحى.                                    

عدد الصفحات: 158.         

Author: Dr. Ahmed Abdulmalak

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage.

1st Arabic Edition 2001

Standard Arabic

158 pages

A series of  human experiences that may 

happen anywhere, anytime. They were also 

words that meant a lot to the writer during 

his six years of immigration. 

Women’s Papers
أوراق نسائية 
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قصة  عن  تتحدث  فصول  ثالثة  من  كوميدية  مرسحية 
حب رومانسية بني نجل سفري االتحاد السوفيتي ونجلة 
السفري األمريي يف إحدى الدول األوروبية إبان الحرب 

الباردة.

تأليف: بيرتأوستينوف.                              

ترجمة: النور عثامن أبوبكر.                        

النارش : املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2001.

اللغة: العربية الفصحى.                

عدد الصفحات: 110.                                

This three-part comedy tells the love story 

of the Soviet Ambassador’s son and the 

daughter of the American Ambassador in 

one of the European countries during the 

Cold War.

Author: Peter Ustinov

Translated by Al-Noor Othman Abu-Bakr

Publisher: National Council for 

Culture, Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2001

Standard Arabic

110 pages

Romanoff &Juliet
رومانـوف وجـولييـت
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تأليف: خالد عبيدان.                                         

النارش : املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2001.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 156.      

الديوان الشعري األول للشاعر خالد عبيدان، وقد ضم 
مجموعة من القصائد التي تنتمي إىل الشعر العمودي 
العرص  بروح  ممزوج  كالسيي  بشكل  كتبها  والتفعييل 

وقضاياه ولغته. 

“Wintry Summer Cloud” is Khaled Obaidan’s 

first poetry collection. It comprises a 

collection of Arabic classical and free-verse 

poems which were written in classical style 

yet with adherence to the spirit, the issues 

and the language of the time.

Author: Khaled Obaidan

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2001

Standard Arabic

156 pages

Wintry Summer Cloud
سحابة صيف شتوية
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ديوان شعري يحتوي عىل مجموعة من القصائد النبطية 
النبط يف قطر  كبار شعراء  من  ألربعة وعرشين شاعراً 

ودول مجلس التعاون.

جمع وتدوين: حمد محسن النعيمي.                

النارش : املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة الثانية 2001.

اللغة: اللهجة العامية.                                

عدد الصفحات: 167 ص.                            

A collection of vernacular poems of twenty-
four prominent poets from Qatar and the 
GCC countries

Collected and Transcribed by 

Hamad Mohsen Al-Nuaimi

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

2nd Edition 2001

Colloquial Arabic

167 pages

The Grove of Poetry 
بستان الشعــر
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مجموعة أقاصيص شعرية لألطفال والناشئة تتكون من 
الشعرالهادف  إىل  تنتمي  جميعها  قصيدة  عرشة  ست 
املحافظ،  املسلم  واملجتمع  األمة  بقضايا  يهتم  الذي 
الرتاث  من  تنبع  التي  الشعرية  بالقصة  الكاتب  واهتم 

الشعبي والتاريخ وتراجم الشخصيات واألساطري.

املؤلف: أحمد محمد الصديق.                        

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2001.

اللغة: العربية الفصحى.                                          

عدد الصفحات: 83 ص.   

Author: Ahmed Mohammed Al-Seddeeq

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department 

(Studies and Research Section)

1st Edition 2001

Standard Arabic

83 pages

It consists of a  collection of sixteen poetic 

short stories for children  and youth. All 

these stories dealt the Arab nation and the 

conservative Islamic community’s issues. The 

writer gave major attention to the poetic story 

because it stems from the popular heritage, 

history and stories of important figures and 

legends.

Renewing Hope
ويخضر غصن األمل
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نشأتها  وتتعقب  قطر،  يف  الرتجمة  واقع  تتناول  دراسة 
من  الرتجمة  نشاط  وأوجه  تطورها،  ومالمح  وتاريخها 
الوظيفية  الرتجمة  السيام  العربية،  إىل  األخرى  اللغات 
والرتجمة األكادميية والعلمية، وتقدم كذلك ببليوغرافيا 
حولية للرتجامت القطرية حتى نهاية القرن العرشين.  

تأليف: د. حسام الخطيب.                           

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

لجنة البحوث والدراسات والرتجمة.                

الطبعة األوىل 2000.

اللغة: العربية الفصحى.                                        

عدد الصفحات: 112.    

Author: Dr. Hussam Al-Khateeb

Publisher: National Council for 

Culture, Arts and Heritage

(Research, Studies and Translation 

Committee)

1st Arabic Edition 2000

Standard Arabic

112 pages 

This study addresses the reality of translation 

in Qatar and sheds light on its inception, 

history and evolution. The document also 

concentrates on the translation activity 

and the translated materials from other 

languages to the Arabic language, especially, 

the administrative, academic and scientific 

translations. In addition to that it presents 

a yearbook of the translations carried out 

in Qatar up to the end of the 20th  century.  

 Translation in Qatar: Reality and Future Indicators
الترجمة في قطر »الواقع ومؤشرات المستقبل«



290

تعرب  قصة  عرشة  إحدى  من  مكونة  قصصية  مجموعة 
عن تجربة إنسانية متميزة من اإلبداع، ويف الوقت ذاته 
تطرح العديد من التساؤالت التي يجب عىل كل فرد منا 

أن يطرحها عىل نفسه.

اسم املؤلف: فاطمة الكواري.                             

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون . 

الطبعة األوىل 2000.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 83.                                                    

Author: Fatima Al-Kawary

Translated to the English by Elnur 

Osman Abbakar

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

(Culture and Arts Department)

1st Arabic Edition 2000

Standard Arabic

83 pages

A collection of 11 stories depicting an 

outstanding human creative experience 

and raising at the same time questions that 

each one of us should ask to himself

A New Beginning
بــدايــة أخـــرى
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واقع  عىل  تعتمد  خاصة  إنسانية  نظرة  الرواية  تقدم 
وعالقات  أصالة  من  فيها  ما  بكل  الخليجية  البيئة 
اجتامعية حميمة أجربت بعض الشخصيات املؤلفة عىل 

استخدام اللهجة العامية.

اسم املؤلف: دالل خليفة.                                 

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون . 

الطبعة األوىل 2000.                                     

اللغة: العربية الفصحى، العامية.                                   

عدد الصفحات: 247.                                             

The novel presents a special humanitarian 

vision based on the Gulf region’s 

environment with all its authenticity and 

exceptional relationships between people 

that encouraged some authors to use the 

local dialect in their writings.

Author: Dalel Khalifa

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

(Culture and Arts Department)

1st Edition 2000

Standard Arabic

Colloquial Arabic

247 pages

Our World … A Festival of Days and Nights
دنيانا ..مهرجان األيام والليالي
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ديوان شعري أبحر فيه الشاعر بفكره نحو املايض متحرساً 
عىل أيامه، ويصف الطبيعة ويهتم بها ويتعاطف معها، 

كام تناول مواضيع يف الصيد والقنص ونظمها شعراً.

املؤلف: إبراهيم بن محمد الحسن املهندي.

رشح وتحقيق: زايد محمد النعيمي.                                     

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.                

)إدارة الثقافة والفنون(.

الطبعة األوىل 2000.                                                      

اللغة: اللهجه العامية.

عدد الصفحات: 154.                                              

Author: Ibrahim Bin Mohammed Al-

Hassan Al-Muhannadi.

Annotated and Proofread by Zayed 

Mohammed Al-Nuaimi

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

(Culture and Arts Department)

1st Edition 2000.

Colloquial Arabic.

154 pages.

In this poetry collection, the poet 

communicates with the past and bemoans 

his days. He also describes nature and 

sympathizes with it. However, in some 

other poems, he focuses on the description 

of hunting and falconry activities.

The Echo of the Past
صــدى الماضـــي



293

تثري  قصرية  قصة   16 من  مكونة  قصصية  مجموعة 
القاصة من خاللها أحاسيس  تساؤالت عديدة، وأبرزت 

ومعاناة املرأة يف مجتمعات يسيطر عليها الرجل.

اسم املؤلف: حصة العويض.                            

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2000.

اللغة: العربية الفصحى.                                                        

عدد الصفحات: 141 ص.                                  

A collection of 16 short stories through which 

the narrator  raises numerous questions and 

sheds light on woman’s sentiments and 

sufferings in the male-dominated societies

Author: Hessa Al-Awadhi

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2000

Standard Arabic

141 pages 

Start Over
البدء من جديد
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اسم املؤلف: حسن رشيد.                           

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 2000.

اللغة: العربية الفصحى.                                                  

عدد الصفحات: 268.                              

من  ملبدعني  مختارة  قصصية  مجموعة  الكتاب  يضم 
الذي  الوسط  بجيل  م��روراً  الريادة،  بجيل  بدءاً  قطر 
تحمل عبء تقديم القصة القصرية للمهتمني من النقاد 
والدارسني، ثم الجيل الجديد الذي يحاول قدر املستطاع 
أن يجد له مكاناً وسط كتاب القصة، كام يضم الكتاب 

دراستني نقديتني حول قصتني من القصص املختارة.

Author: Hassan Rasheed

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 2000

Standard Arabic

268 pages

The book is made up of a selection of 
stories written by young creative Qatari 
writers. It introduces the short story for 
the interested persons, including critics 
and researchers  as well as the new 
generation of writers who try to impose 
their presence in this field. The book also 
comprises two critical studies of two short 
stories.

Qatari Voices in the Short Story
أصوات من القصة القصيرة في قطر
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مجموعة شعرية متازجت فيها الكلامت بني حلم اللقاء 
واألمل والهروب من األنظار.

A collection of poems where words intermingle 

to express the dream of encounter, hope and 

escape from sight

Author: Jassim Safar

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

(Culture and Arts Department)

1st Edition 2000

Standard Arabic

136 pages

اسم املؤلف: جاسم صفر.                                

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون .

الطبعة األوىل 2000. 

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 136 ص.                                 

She Said That She Would Come
قــالـت سـتأتــي
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املؤلف: حسن رشيد.                                

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة العربية األوىل 2000.                             

اللغة: العربية الفصحى.                                    

عدد الصفحات: 165 ص.                                  

مجموعة قصصية تحتوي عىل )12( قصة حول املايض 
الحارض،  من  وأحىل  أصفى  بالفعل  كان  وهل  وقيمته 
وقد عرض الكاتب الشخصيات يف طابع اتسم بالبساطة 

والبعد عن التصنع، وبسهولة األلفاظ اللغوية.

Author: Hassan Rasheed

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

(Culture and Arts Department – 

Studies and Research Section)

1st Arabic Edition 2000

Standard Arabic

165 pages 

This collection comprises twelve stories 

about the past and its value as well as its 

beauty and sweetness comparing with the 

present. Moreover, the writer depictes 

the characters in a simple way by avoiding 

any kind of artificiality and using  a plain 

language.

The Cold Hug
الحضن البارد
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القصة  مسرية  الكاتبان  فيها  استعرض  نقدية  دراسة   
القصرية يف قطر منذ نشأتها حتى نهاية القرن العرشين، 
جدلية  األول  نقديني:  محورين  إىل  الدراسة  وانقسمت 
العجز والفعل يف قصص التيار التقليدي يف قطر، واآلخر 
يف التيار التجديدي، مع إلقاء الضوء عىل بعض النامذج.

 In this critical study, the two writers review 

the evolution of the short story in Qatar from 

its beginning until the 20th century. The study 

also addresses the issue of the dialectic of 

disability and action in the short stories in 

both the traditional and modern mainstreams, 

and highlights some models.

Author: Hassan Rasheed and Dr. 

Mourad Mubarak.

Publisher: National Council for Culture, 

Arts and Heritage

(Culture and Arts Department -  

Studies and Research Section )

1st Arabic Edition 1999

Standard Arabic

286 pages

تأليف: حسن رشيد، د. مراد مربوك.                                 

النارش: املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث.                    

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة العربية األوىل 1999.                                          

اللغة: العربية الفصحى.                                                 

عدد الصفحات: 286 ص.                                        

The Dialectic of Disability and Action in the Short Story in Qatar 
جدلية العجز والفعل في القصة القصيرة في قطر
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إعداد وارشاف: حمد محسن النعيمي.         

النارش: إدارة الثقافة والفنون - قسم 

الدراسات والبحوث.                 

الطبعة العربية األوىل 1998.                                                

اللغة: اللهجة العامية.                                                         

عدد الصفحات: 93.                                                        

ديوان شعري ضم قصائد العديد من الشعراء القطريني 
الذين تغنوا بحب الوطن .

Collected and Directed  by

Hamad Mohsen Al-Nuaimi

Culture and Arts Department - 

Studies and Research Section

1st Arabic Edition 1998

Colloquial Arabic

93 pages

A poetry collection featuring poems about 
patriotism written by Qatari poets

Poems on Patriotism
قصائد في حب الوطن
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نصوص  نرثية كتبت ما بني 1990-1994 ، وقسم الكتاب 
إىل 7 فصول، كل فصل اشتمل عىل العديد من النصوص 

النرثية املتنوعة.     

These prose texts were written during the 

period between 1990 and 1994. Each of 

the seven chapters in this book includes a 

variety of prose texts.

Author: Dr. Zakiya Melallah

Publisher: Ministry of Information, 

(Culture and Arts Department – 

Studies and Research Section)

1st Edition 1998

Standard Arabic

132 pages

تأليف: د. زكية مال الله.                                                    

النارش: وزارة اإلعالم إدارة الثقافة والفنون - 

قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 1998.                                                        

اللغة: العربية الفصحى.                                                     

عدد الصفحات: 132ص.                                                     

Lamps in Daytime
مصابيح في عيون النهار
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تأليف: أ. د. محمد كافود، د. مرزوق بشري، 

حسن رشيد.

إعداد: عبد الله أحمد عبد الله.                                

النارش: إدارة الثقافة والفنون - قسم املرسح.

الطبعة األوىل 1998.                                         

اللغة: العربية الفصحى.                                      

عدد الصفحات: 175.                                         

دراسات تتناول نشأة املرسح يف قطر وبداياته، وتناقش 
القطري،  امل��رسح  يف  الفكرية  االجتامعية  القضايا 
وتستعرض الدراسات مرسحنا بني الرؤية الفكرية والبناء 
حركة  وتطور  القطري،  مسريةاملرسح  يف  والنص  الفني، 

اإلخراج املرسحي.

Author: Prof. Dr. Mohammed Kafud, 

Dr. Marzouk Basheer and Hassan 

Rasheed

Collected by Abdullah Ahmed Abdullah

Publisher: Culture and Arts Department - 

Theater Section.

1st Edition 1998

Standard Arabic 

175 pages

These studies address the emergence of 

theater and its beginnings, and discuss the 

social and intellectual issues in the theatrical 

life in Qatar. These studies also shed light 

on the intellectual vision in its relation with 

the artistic structure,the dramatic text and 

the evolution of the stage direction in the 

country.

Studies in Qatari Theater 
دراسات في المسرح القطري



301

عدة  تناول  فصل  كل  فصول،  ستة  عىل  الكتاب  اشتمل 
جوانب، فتناول الفصل األول التعريف بالحركة املرسحية 
عن  والبحث  والرتاث  واملرسح،  اإلنسان  وقضايا  والفرق، 
فيام  الشعبي،  املأثور  عن  الثاين  الفصل  وتحدث  الهوية، 
يتضمن الفصل الثالث التحوالت االجتامعية يف مرسحية ام 
الزين ....إلخ، واشتملت باقي الفصول عىل دراسة تحليلية.

The book is made up of six chapters each 
of which deals with a different subject. For 
instance, the first chapter introduces the 
theatrical movement and theatrical troupes 
and discusses issues related to the individu-
al, theater,  heritage and pursuit of identity. 
The second chapter focuses on the popular 
heritage, whereas, the third chapter deals 
with the social changes highlighted in the 
dramatic work entitled “Um Ezzin”. The 
other chapters consist in an analytic study.

Author: Abbas Qassim Mourad

Publisher: Ministry of Information 

(Culture and Arts Department - 

Studies and Research Section)

1st Edition 1998

Standard Arabic

99 pages

إعداد: عباس قاسم مراد.                            

النارش: وزارة اإلعالم.                               

إدارة الثقافة والفنون - قسم الدراسات والبحوث.  

الطبعة األوىل 1998.                                 

اللغة: العربية الفصحى.                              

عدد الصفحات: 99.                                  

Heritage in Abdul Rahman Al-Mannai’s Theater
توظيف التراث في مسرح عبد الرحمن المناعي



302

تأليف: وداد اليوسف.                              

النارش: وزارة الرتبية والتعليم والثقافة.           

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 1997.                                

اللغة: العربية الفصحى.                             

عدد الصفحات: 16.                                

قصة موجهة  للنشء والرباعم الصغار بهدف املحافظة 
عىل املوروث الشعبي. 

Author: Wedad Yusuf

Publisher: Ministry of Education & Culture

(Culture and Arts Department - 

Studies and Research Section)

1st Edition 1997

Standard Arabic

16 pages

A children’s story that aims at raising 

awareness among children of the need to 

preserve the popular heritage 

Al-Haya Baya
الـحية بــية
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عن  األول  محوريني،  عىل  مجملها  يف  اشتملت  دراس��ة 
املؤلف  تحدث  وفيه  القطري،  للمرسح  األوىل  البدايات 
املدريس،  الكشافة،واملرسح  وفرق  الرياضية  االندية  عن 
وظهور الفرق املرسحية،والثاين عن قضايا األرسة القطرية، 
وفيه تناول قضية تعدد الزوجات، والزواج باإلكراه، وغالء 

املهور، والعنوسة.

This study revolves around two major axes: 

the first is “the beginnings of theater in 

Qatar,” in which the author talks about the 

sport clubs, scouts groups, school theater 

and emergence of theatrical troupes. The 

second is “the Qatari family’s issues,” in 

which the author deals with the issues of 

polygamy, forced marriage, high dowries and 

spinsterhood.

Author: Hassan Abdullah Rasheed

Publisher: Ministry of Education & Culture

(Culture and Arts Department - 

Studies and Research Section)

1st Arabic Edition 1997

Standard Arabic

297 pages

تأليف: حسن عبد الله رشيد.                              

النارش: وزارة الرتبية والتعليم والثقافة.                

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة العربية األوىل 1997.                             

اللغة: العربية الفصحى.                                   

عدد الصفحات: 297.                                       

Social Issues in the Qatari Drama (1970 - 1987) Analytic study
القضايا االجتماعية في الدراما القطرية ) 1970 - 1987( دراسة تحليلة 
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تأليف ورسوم:هاين مسعود.                           

خطوط:فيصل عاشور.                                   

النارش: وزارة اإلعالم والثقافة.                          

الطبعة األوىل 1997.                                     

اللغة: العربية الفصحى.                                   

عدد الصفحات: 20

قصة قصرية لألطفال.

Authorship and Graphics by Hani 

Masoud

Fonts by Faysal Ashour

Publisher: Ministry of Information 

and Culture.

1st Arabic Edition 1997

Standard Arabic

20 pages

A short story for children

The Good Land
األرض الطيبة
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قصة قصرية لألطفال.

A short story for childrenAuthorship and Graphics : Hani Masoud

Fonts: Faysal Ashour

Publisher: Ministry of Information 

and Culture

1st Edition 1997

Standard Arabic

20 pages

تأليف ورسوم:هاين مسعود.                                 

خطوط:فيصل عاشور.                                        

النارش: وزارة اإلعالم والثقافة.                               

الطبعة األوىل 1997.                                           

اللغة: العربية الفصحى.                                        

عدد الصفحات: 20.                                            

The Equitable Punishment 
الجزاء العادل
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إعداد وتحقيق: جاسم صفر.                      

مراجعة: حمد محسن النعيمي.                     

إدارة الثقافة والفنون - قسم الدراسات 

والبحوث.

الطبعة العربية األوىل 1997.                      

اللغة: اللهجة العامية.                            

عدد الصفحات: 81.                              

الرحمن  عبد  يوسف  إبراهيم  للشاعر  شعري  ديوان 
فخرو، ضم قصائده الشعرية املتنوعة التي متازجت بني 

املدح والغزل والشكوى.

Collected and Proofread by Jassim Sefer

Revised by Hamad Mohsen Al-Nuaimi

Publisher: Culture and Arts Department 

Studies and Research Section

1st Arabic Edition 1997

Colloquial Arabic

81 pages

A poetry collection of Ibrahim Yusuf Abdul 

Rahman Fakhro featuring various poems in 

praise, courtly love and  complaint  

Dewan Ibrahim Al-Sha’ir (Poetry Collection)
ديـــوان إبراهــيم الشــاعــر
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يعد هذا الكتاب إطاللة عىل تراث الخليج مستعرضاً بذلك 
الفنون  ذلك  يف  ووسيلته  وجاملياته،  وخصائصه  ألوانه 

املتوارثة واملامرسة يف قطر والخليج. 

This book is a window opening on the 
heritage of the Gulf. It also depicts through 
the traditional arts and practices in Qatar 
and in the Gulf the colors, the features and 
the beauty of this heritage. 

Written by KhaledAl-Zeyarah

Publisher: Ministry of Education & Culture

(Culture and Arts Department - 

Studies and Research Section)

1st Arabic Edition 1997

Arabic – English 

Arabic version 63 pages

English version 58 pages

إعداد: خالد زيارة.                                     

النارش: وزارة الرتبية والتعليم والثقافة.              

إدارة الثقافة والفنون - قسم الدراسات والبحوث.    

الطبعة العربية األوىل 1997.                         

اللغة: العربية واإلنجليزية.                             

عدد الصفحات: اللغة العربية 63 . اإلنجليزية 58.                      

Glimpses from the Popular Arts in Qatar
لمحــات مـن الفنــون الشعبيـة فـي قـطـر
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تأليف: د. كلثم عيل غانم الغانم.                        

النارش:وزارة االعالم والثقافة.                          

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة العربية األوىل 1997.                            

وبعض  »والنامذج  الفصحى  العربية  اللغة: 

املصطلحات، واألشعار باللهجة العامية«.

عدد الصفحات: 111.                                         

دراسة ترشح أساليب العمل التي كان املجتمع يعتمد 
عليها يف طحن ودق الحبوب واملظهر االحتفايل املرافق 
لتلك الظاهرة، مع دراسة تحليلة لهذا النوع من الرتاث 

للخروج بتصور واضح، خاصة عند الجيل الجديد.

Author: Dr. Kaltham Ali Ghanim Al-Ghanim

Publisher: Ministry of Information 

and Culture

(Culture and Arts Department - 

Studies and Research Section)

1st Arabic Edition 1997

Standard Arabic (models, poems and 

some terms in colloquial language)

111 pages 

The study describes the working methods 

of Qatar community during the grain 

milling season and the festive aspect of 

that phenomenon. It also includes an 

analysis of this type of heritage  in order to 

give the new generation a clear picture of 

these practices.

Annual Celebrations of Grain Milling in Qatar
احتفاالت طحن ودق الحبوب السنوية في المجتمع القطري
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يتحدث الكتاب عن قصة حياة الفنان القطري الراحل فرج 
عمره  صديق  يرويها  كام   )1989  –  1949( الكريم  عبد 

وأقرب الناس اليه، ويحتوي عىل صور الفنان وأغانيه.

The book tells about the life of the late 

Qatari artist Faraj Abdulkarim (1949 – 1989) 

as it was recounted by the artist’s old friend 

and closest person to him. It also features 

pictures and song’s lyrics of the artist.

Author: Jassim Safar

Publisher:  Ministry of Information 

and Culture

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 1997.

Standard Arabic. 

113 pages.

اسم املؤلف: جاسم صفر.                                     

النارش: وزارة االعالم والثقافة.                             

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 1997.                                        

اللغة: العربية الفصحى.                                      

عدد الصفحات: 113ص.                                      

Lovesick and Unfree
ولهان ومسير
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تأليف: د. كلثم عىل غانم الغانم.           

النارش: وزارة اإلعالم.                                                    

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 1997.                                                     

اللغة: العربية الفصحى، واالمثال واملصطلحات 

واألهازيج بالعامية.

عدد الصفحات: 140 ص.                                                 

للعالقات  دقيقاً  اإلصدار رشحاً  من  الثاين  الجزء  يتناول 
السفينة  مجتمع  يف  الثقافية  والحياة  االجتامعية 
عىل  إشتمل  كام  لها،  املصاحبة  واملالبسات  والظروف 
الغوص،  موسم  أثناء  والثقايف  االقتصادي  املرأة  دور 
واالستعدادات النسائية ملوعد القفال، باإلضافة إىل عدد 

من الطقوس واملامرسات الشعبية.   

Author: Dr. Kaltham Ali Ghanim Al-Ghanim.

Publisher: Ministry of Information. 

Culture and Arts Department.

(Studies and Research Section)

1st Edition 1997

Standard Arabic (proverbs, idioms and folk 

songs in colloquial Arabic)

140 pages

The second part of this publication 

provides a detailed description of the social 

relationships and cultural life of the maritime 

community and the accompanying conditions 

and circumstances. The book also focuses on 

women economic and cultural role during the 

diving season and depicts their preparations 

for “Al-Qeefal” (the celebration of the return 

of divers from their journey), in addition to 

the description of a number of rituals and 

popular practices.

The Group Celebrations and the Accompanying Cultural 
Forms in the Diving Community (Part II)

االحتفاالت الجماعية وبعض األشكال الثقافية 
المصاحبة في مجتمع الغوص )الجزء الثاني( 
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برنام��ج كان يبث ع��ىل الهواء مبارشة، وق��د مارس حرية 
الكلم��ة بني املواطن واملس��ؤول ب��ال أدىن قي��د أو رقابة، 
ووجه الدعوة للسياسيني والعلامء ورجاالت الدولة والفكر 
والثقافة واألدب من شتى أنحاء الوطن ملشاركة املستعمني 
آرائهم وفكرهم وخربتهم وملناقشة موضوعات حيوية متس 

املستمع الخليجي والعريب.

A radio program where citizens can talk 
with officials without any control or 
censorship. Politicians, scholars, state’s 
officials, thinkers, intellectuals and writers 
throughout the country were invited in 
this program to share their views, thought 
and experience with audiences and discuss 
topics of vital importance to people in the 
Gulf and the Arab world.  

Technical supervision and follow up: 

Jassim Mohammed Al-Qattan.

Publisher: Ministry of Information 

and Culture (Radio Administration)

1st Edition 1996

Standard Arabic

487 pages

اإلرشاف الفني واملتابعة: جاسم محمد القطان.

النارش: وزارة اإلعالم والثقافة، إدارة اإلذاعة.                       

الطبعة األوىل 1996.                                                    

اللغة: العربية الفصحى.                                                    

عدد الصفحات: 487.                                                      

Issues and Opinions (Radio Program)
برنامـج قضـايا وآراء
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إصدار: وزارة اإلعالم والثقافة.                                  

إدارة النرش واإلعالم الخارجي.                                  

الطبعة العربية األوىل 1996.                                    

اللغة: العربية الفصحى.                                          

عدد الصفحات : 207.                                          

محاور  عدة  عىل  وركز  الدولة  إنجازات  شمل  إصدار 
أساسية، مثل تنمية الرثوات الطبيعية وحسن استغاللها، 
يف  االستثامر  وتشجيع  الصناعية،  القاعدة  وتوسيع 

مختلف املجاالت.

Publication: Ministry of Information 

and Culture

Publication and Foreign Media Department

1st Arabic Edition 1996

Standard Arabic

207 pages

This publication depicts the State’s achievements 

with a focus on essential topics such as the 

development and the proper exploitation of 

natural resources as well as the expansion of the 

industry and the encouragement of investment 

in the different fields.

Qatar (yearbook 1994 - 1995) 
قطـــر- الكتاب السنوي )1994-1995م(
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 قصة موجهة  لألطفال، وتهدف إىل ايصال رسالة مفادها 
ذلك  فإن  واآلخرين  نفسه  مع  أميناً  كان  إذا  اإلنسان  أن 

يعود إليه بالخري الكثري يف دنياه وآخرته.

This children’s story conveys the message 
that the person’s honesty with oneself and 
others is rewarded both in this world and in 
the hereafter.

Author: Wedad Yusuf.

Publisher:Ministry of Information 

and Culture

Arts and Culture Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 1995

Standard Arabic

15 pages

تأليف: وداد اليوسف.                                         

النارش: وزارة اإلعالم والثقافة.                               

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 1995.                                           

اللغة: العربية الفصحى.                                         

عدد الصفحات: 15.                                              

The Honesty of a Fisherman
أمــانـة صــيـاد
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تأليف: د. جامل محمد الباكر.                                

النارش: وزارة االعالم والثقافة.                             

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة العربية األوىل 1995.                                 

اللغة: العربية الفصحى.                                       

عدد الصفحات :99.                                           

دراسة يف االتصال االنساين تهم جميع املهتمني مبوضوع 
األفراد  وتقييم  الودية  األحاديث  يف  وأبعاده  اإلفشاء 

ألنفسهم وألصدقائهم ولطبيعة اإلنسان.

Author: Dr. Jamel Mohamed Al-Bakir

Publisher: Ministry of Information 
and Culture 

(Culture and Arts Department - 
Studies and Research Section)

1st Arabic Edition 1995

Standard Arabic

99 pages

This study on human communication is 

dedicated to those who are interested in 

the subject of “disclosure” in its relation 

with intimate conversations. It also focuses 

on individuals’ self-appraisal as well as their 

appraisal of others and of the human nature 

in general. 

Friendship in the Qatari Society and its Relationship with 
some Psychological Variables

الصداقة في المجتمع القطري وعالقتها ببعض 
المتغيرات النفسية
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ونشأته،  الشاعر  حياة  عن  مقدمة  ضم  شعري  دي��وان 
االغراض  مختلف  يف  القصائد  من  العديد  عىل   واحتوى 
واملساجالت  واملديح  والغزل  كالوجدانيات  الشعرية، 

والوصف.

This poetry collection includes an introduction 
to the poet’s life as well as numerous poems 
on various themes such as sentiments, courtly 
love, praise and description in addition to 
some poetry dialogues.

Collected and Proofread by

Hamad Hassan Al-Farhan

Revised by Mohammed Zayed Al-

Nuaimi and Essa al-Kuwari

Publisher: Ministry of Information and 

Culture (Culture and Arts Department 

– Studies and Research Section)

1st Arabic Edition 1995

Standard Arabic / Vernacular poems

99 pages 

جمع وتحقيق: حمد حسن الفرحان.                      

مراجعة: محمد زايد النعيمي ، عيىس الكواري.             

النارش: وزارة اإلعالم والثقافة.                           

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة العربية األوىل 1995.                            

اللغة: العربية الفصحى والنصوص باللهجة العامية.     

عدد الصفحات: 99.                                        

Dewan  Khaled Mujab Al-Hajeri
ديوان خالد معجب الهاجري
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تحقيق ورشح: جاسم صفر.                        

النارش: وزارة االعالم والثقافة.                    

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 1995.                               

اللغة: اللهجة العامية.                                

عدد الصفحات: 89 ص.                                

أشعار  من  املتبقية  القصائد  الجزء  هذا  يف  أضيفت 
الشاعر التي كانت يف مختلف أغراض الشعر، كام أضاف 

الشارح عدد من قصائد الشاعر غري املكتملة .

Proofread and Annotated by Jassim Safar

Publisher: Ministry of Information and 

Culture (Culture and Arts Department - 

Studies and Research Section)

1st Edition 1995

Colloquial Arabic

89 pages

This part encompasses the poet’s remaining 
poems which dealt with various subjects. 
Moreover, Jassim Safar added a number of 
incomplete poems to this volume.

Dewan Al-Sha’ir (Part III)
 Abdullah Bin Saad Al-Misnad Al-Mohannadi

ديوان الشاعرعبد اهلل بن سعد المهندي )الجزء الثالث(
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يف  املجتمع  ثقافة  تلعبه  الذي  الدور  عىل  تركز  دراسة 
وكيف  االحتفاالت،  تسود  التي  الرمزية  التعبريات  تحديد 
أن منط ونوع املعتقدات والقيم والسلوكيات السائدة يف 
والنصوص  واألداء  املوسيقى  نوع  تحدد  ما  كثرياً  املجتمع 

املتداولة.

A study that focuses on the role played 
by the community culture in identifying 
the symbolic expressions that prevail dur-
ing the celebrations, and how the pattern 
and the kind of shared beliefs, values and 
behaviors in the society often identify the 
type of music, how music is being played 
and the most common song lyrics.  

Author: Dr. Kaltham Ali Ghanim Al-Ghanim

Publisher: Ministry of Information and 

Culture (Culture and Arts Department 

– Studies and Research Section)

1st Arabic Edition 1994

Standard Arabic (Vernacular poems)

201 pages

تأليف: د. كلثم عىل غانم الغانم.                                   

النارش: وزارة اإلعالم والثقافة.                                    

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة العربية األوىل 1994.                                      

اللغة: العربية الفصحى، والنامذج واألشعار 

باللهجة العامية.                  

عدد الصفحات: 201 ص.                                               

The Group Celebrations and the Accompanying Cultural Forms in the Diving Community(Part I)

االحتفاالت الجماعية وبعض األشكال الثقافية المصاحبة في مجتمع الغوص )الجزء األول(
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إعداد: وكالة األنباء القطرية-االبحاث والدراسات.                   

الطبعة العربية األوىل 1994.                                         

اللغة: العربية الفصحى.                                               

عدد الصفحات: 481.                                                 

يف  الفلسطيني  النضال  مناذج  من  منوذجاً  متثل  دراسة 
سعيه السرتداد حقوقه املرشوعة، وهي  محاولة لرصد 

جميع املواقف واملبادرات والجهود يف هذه القضية.

A study by Qatar News Agency 

(Research and Studies)

1st Arabic Edition 1994

Standard Arabic 

481 pages

This study represents a model of Palestinians’ 

struggle and quest to recover their legitimate 

rights. It is also an attempt to cover all 

attitudes, initiatives and efforts related to this 

issue.

Palestine: A State that starts from Gaza and Jericho
فلسطين دولـة تبـدأ من غـزة وأريحـا
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قصة قصرية لألطفال.

A short story for childrenAuthor: Firyel Al-Helali

Publisher: Ministry of Information 

and Culture

1st Edition 1993

Standard Arabic

20 pages

تأليف: فريال الهاليل.                                          

النارش: وزارة اإلعالم والثقافة.                               

الطبعة األوىل 1993.                                          

اللغة: العربية الفصحى.                                       

عدد الصفحات: 20.                                            

The Brave Palm Tree
النخلة الشجاعة
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تأليف: فريال الهاليل.                            

النارش: وزارة اإلعالم والثقافة.                 

الطبعة األوىل 1993.                            

اللغة: العربية الفصحى.                          

عدد الصفحات: 20.                             

قصة قصرية لألطفال.

Author: Feryal Al-Helali

Publisher: Ministry of Information 

and Culture

1st Edition 1993

Standard Arabic

20 pages

A short story for children

The Courage of a Camel
شجاعة جمل
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قصة قصرية لألطفال تبني مساوئ الكذب.

A short story for children showing the 
negative consequences of lying 

Author: Firyel Al-Helali

Publisher:  Ministry of Information 

and Culture

1st Edition 1993

Standard Arabic

20 pages

تأليف: فريال الهاليل.                                   

النارش: وزارة اإلعالم والثقافة.                       

الطبعة األوىل 1993.                                  

اللغة العربية الفصحى.                                 

عدد الصفحات: 20.                                   

The Lying Monkey
جـزاء القــرد الكـذاب
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تأليف: مجموعة من الباحثني. 

النارش: وزارة اإلعالم إدارة الثقافة والفنون.

قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 1993.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 197.

يف  طرحت  التي  األبحاث  جميع  عىل  احتوى  إصدار   
ندوة أدب الطفل لدول مجلس التعاون التي أقيمت يف 
الفرتة ما بني 4 – 7 مارس 1989، وضم اإلصدار العديد 
الثاين  واملحور  الطفل،  أدب  مصادر  أولها  املحاور،  من 
وعقب  الطفل،  أدب  وسائط  الثالث  واملحور  وظائفه، 

عىل هذه األبحاث نخبة من األساتذة. 

Author: Group of researchers

Publisher: Ministry of Information 

Culture and Arts Department

Studies and Research Section

1st Edition 1993

Standard Arabic

197 pages

This publication comprises all the research 

presented during the GCC Children’s 

Literature Symposium held on March 4 – 7, 

1989, and it revolves around the following 

axes: the sources of children’s literature; 

the Functions of children’s literature and 

the media of children’s literature. These 

research were discussed by a group of 

academics. 

Children’s Literature Symposium
نـدوة أدب الطفـل
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يف  قصيدة  وأربعني  خمس  عىل  يحتوي  شعري  دي��وان 
الغزليات وحب  القصائد بني  مختلف املواضيع، وتنوعت 

الوطن والطبيعيات والنصح.

A poetry collection made up of 45 poems 
on various themes such as the courtly 
love, patriotism, description of nature and 
advice.

Author: Mohammed Ahmed Al-Mutawaa

Publisher: Ministry of Information 

and Culture

Culture and Arts Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 1993

Standard Arabic

100 pages

اسم املؤلف: محمد أحمد املطوع.                              

اسم النارش: وزارة اإلعالم والثقافة.                             

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 1993.                                             

اللغة: العربية الفصحى.                                          

عدد الصفحات: 100 ص.                                        

Heart and Thoughts
قلب وخــواطــــر
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رشح وتحقيق: زايد محمد النعيمي.                                      

جمع وتدوين: كايد سعد املهندي.                                         

النارش: وزارة االعالم والثقافة.                  

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة العربية األوىل 1993.                    

اللغة: العربية الفصحى، والشعر باللهجة العامية.

عدد الصفحات: 170.                           

ديوان شعري للشاعر عيل بن سعيد بن سبيت املنصوري 
نحو  اتجه  ثم  الشاعر،  حياة  عىل  مقدمته  يف  اشتمل 

القصائد الشعرية بأغراضها املتنوعة.

Annotated and Proofread by
Zeyad Mohammed Al-Nuaimi

Collected and Transcribed by
Kayed Saad Al-Muhannadi

Publisher: Ministry of Information 
and Culture
Culture and Arts Department
(Studies and Research Section)

1st Arabic Edition 1993

Standard Arabic / Vernacular poems

170 pages

The introductory part of the poetry 
collection comprises a biography of 
the poet Ali Bin Saeed Bin Sabeet Al-
Mansouri. The rest of the book is devoted 
to his poems with their various themes. 

Dewan Ibin Sabeet (Poetry Collection)
ديـــوان ابــن سـبيت



325

تأليف: وداد اليوسف.                                          قصة  قصرية  لألطفال. 

النارش: وزارة اإلعالم والثقافة.                                 

الطبعة األوىل 1992. 

اللغة: العربية الفصحى.                                                                      

عدد الصفحات: 15.                                              

A short story for children Author: Wedad Al-Yusuf

Publisher: Ministry of Information 
and Culture

1st Edition 1992

Standard Arabic

15 pages

The Tenderness of a Cat
حنــان قـطــة 



326

»ديوان الشاعرعبد الله بن سعد املسند املهندي)الجزء 
من  كبري  ع��دد  بوجود  الجزء  ه��ذا  ميتاز  ال��ث��اين(«  
املساجالت بني الشاعر و شعراء من قطر والخليج، كام 
بني  أغراضها  تنوعت  التي  القصائد  من  بالعديد  يحفل 

النصح والغزل واملديح.

تحقيق ورشح: حسن بن محمد رفيع.                           

النارش: وزارة اإلعالم والثقافة.                                  

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 1992.

اللغة: اللهجة العامية.                                            

عدد الصفحات: 201 ص.    

Proofread and Annotated by

Hassan Bin Mohammed Rafeeyah

Publisher: Ministry of Information 
and Culture

Arts and Culture Department 

(Studies and Research Section)

1st Edition 1992

Colloquial Arabic

201 pages

“The Poetry Collection of Abdullah Bin Saad 

Al-Misnad Al-Mohannadi (Part II)” This part is 

characterized by the large number of dialogue 

poems of the poet Abdullah and other poets 

from Qatar and the Gulf. This collection also 

comprises a wide range of poems on various 

themes including advice, courtly love and 

praise.

Dewan Al-Sha’ir (Part II)
Abdullah Bin Saad Al-Misnad Al-Mohannadi

ديوان الشاعر )الجزء الثاني(
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تأليف: سبيكة محمد خالد الخاطر.                               

 إعداد وتقديم: حمد حسن الفرحان.                               

النارش: وزارة االعالم والثقافة.                                  

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 1992.

والنامذج  واألغاين  الفصحى،  العربية  اللغة: 

باللهجة العامية.

عدد الصفحات: 121.   

املبحث  رئيسني،  مبحثني  اىل  الكتاب  الباحثة  قسمت   
القطري  املجتمع  يف  االجتامعية  التنشئة  ناقش  األول 
املوروث  ووسائل  االجتامعية،  التنشئة  يف  األرسة  ودور 
الثقايف الشعبي يف عملية التنشئة، بينام ارتكز املبحث 
الثاين عىل القيم االجتامعية والثقافية املتضمنة يف أغاين 

األم للطفل، وأخرياً استخالصات الدراسة.

Author: Sabika Mohammed Khaled Al-Khatir

Produced and Presented by
Hamad Hassan Al-Farhan

Publisher: Ministry of Information and 
Culture Arts and Culture Department 

(Studies and Research Section)

1st Edition 1992

Standard Arabic.Colloquial Arabic (Songs)

121 pages

The researcher divides the book into two 
essential parts. The first part is about the social 
upbringing in the Qatari community, the role 
of the family in the social upbringing, and the 
role played by the popular cultural heritage 
in the process of children’s upbringing. 
The second part focuses on the social and 
cultural values embedded in mother songs 
for children. The last part of the book is 
dedicated to the broad inferences drawn by 
the researcher from her study. 

Social Upbringing Values in the Qatari Mother Songs 
قيم التنشئة االجتماعية في أغاني األم القطرية
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قصة قصرية لألطفال. تأليف: لطيفة مبارك بونجوم السليطي.                          

النارش: وزارة اإلعالم والثقافة.                                  

الطبعة األوىل 1991.

اللغة: العربية الفصحى.                                                                         

عدد الصفحات: 26.                                                

A short story for children Author: Latifa Mubarak Bu’nujoom 
AlSulaiti

Publisher: Ministry of Information 
and Culture

1st Edition 1991

Standard Arabic

26 pages

Saada the Duck
البطــة سعـدة
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منطقة  شهدته  ح��دث  أخطر  الكتاب  ه��ذا  يتناول 
الخليج العريب يف تاريخها الحديث، وهو الغزو العراقي  
للكويت الذي هز املنطقة العربية والعامل أجمع ويرصد 
هذا الكتاب التداعيات السياسية والعسكرية واإلنسانية 

لهذا الحدث. 

إعداد: قسم األبحاث والدراسات.                         

النارش: وزارة األعالم والثقافة. وكالة االنباء القطرية.

الطبعة األوىل 1991.

اللغة: العربية الفصحى.                                                

عدد الصفحات: 585.                                   

The book depicts the most serious event 

that the Gulf region witnessed in its modern 

history consisting in Iraq’s invasion of Kuwait 

- this event that shocked both the Arab region 

and the world. The book also highlights the 

political, military and human repercussions of 

this incident. 

Author: Research and Studies 
Department

Publisher: Ministry of Information 
and Culture (Qatar News Agency)

1st Edition 1991

Standard Arabic

585 pages

The Plight : Kuwait from Occupation to Liberation
المحنة - الكويت من االحتالل حتى التحرير
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ديوان شعري تنوعت فيه قصائد الشاعر بني الفصيحة 
والعامية، وتنوعت املواضيع بني املدح، والرثاء ووصف 
قصائد  بعض  عىل  والرد  املساجالت،  التاريخ،  الطبيعة، 

الشعراء القدامى.

الشاعر: محمد بن سعيد بن عبدالله املخلدي.                          

جمع وتدوين: زايد محمد النعيمي.                                         

مراجعة وتقديم: حمد حسن الفرحان.                                  

النارش: وزارة اإلعالم والثقافة. إدارة الثقافة والفنون.

الطبعة األوىل 1991.

اللغة: العربية الفصحى، واللهجة العامية. 

عدد الصفحات: 318 ص.                                                  

A collection of classical and vernacular poems 

on various themes, including praise lament, 

description of nature and history in addition 

to poetic dialogues

Poet: Mohammed Bin Saeed Bin 
Abdullah Al-Makhladi

Collected and Transcribed by Zayed 
Mohammed AlNuaimi

Revised and presented by  Hamad 
Hassan Al-Farhan

Publisher: Ministry of Information and Culture

(Culture and Arts Department)

1st Edition 1991

Standard Arabic and colloquial Arabic

 318 pages

The New Meadow
الروض الجديد
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ديوان شعري للشاعر عمري بن راشد آل عفيشة رحمه 
الله، وفيه تناول العديد من أغراض الشعر. 

تحقيق  ورشح : حمد حسن الفرحان، 

                     حمد عمري العفيشة.

النارش: وزارة اإلعالم والثقافة.                                                  

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 1990.

اللغة: اللهجة العامية.                                                             

عدد الصفحات: 653.                                                            

A collection of poems written by the late 

Omair Bin Rashid Al Afeshah, who dealt 

with a variety of topics.

Proofread and annotated by Hamad Hassan 
Al-Farhan and Hamad Omair Al Afeshah

Publisher: Ministry of Information and 
Culture Arts and Culture Department 
(Studies and Research Section)

1st Edition 1990

Colloquial Arabic

653 pages

Dewan Al Afeshah
ديـــوان آل عفيشــة  
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بني  الصحي  الوعي  نرش  إىل  تهدف  لألطفال  قصة 
والست  الثالث  بني  أعامرهم  ترتاوح  الذين  األطفال 
سنوات، ويستطيع الطفل فهم مجرى القصة من خالل 

الرسومات دون الحاجة إىل رسد. 

املؤلف: محمد عيل.                        

النارش: وزارة األعالم.                           

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 1990. 

اللغة: العربية الفصحى.                                             

عدد الصفحات: 20 ص.        

Author: Mohammed Ali

Publisher: Ministry of Information 

and Culture 

Arts and Culture Department 

(Studies and Research Section)

1st Edition 1990

Standard Arabic

20 pages

This children’s story aims to raise health 

awareness among children aged between 3 

and 6 years old. The child can understand 

easily the message through the book’s 

graphics.

Rashed’s Teeth
أسنان راشــد
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» حصاد مجلس التعاون لدول الخليج العربية يف عرش 
قرارات  أهم  الكتاب  يضم  1981-1990م«  سنوات 
-1981 من  األعوام   خالل  التعاون  مجلس  وأنشطة 

1990م 

النارش: وزارة االعالم والثقافة.

وكالة االنباء القطرية.                                         

الطبعة األوىل 1990. 

اللغة: العربية الفصحى.                                                         

عدد الصفحات:470.                                            

“The Cooperation Council for the Arab 

States of the Gulf (GCC) (1981 - 1990)” 

The book comprises the most important 

decisions and activities of the Cooperation 

Council for the Arab States of the Gulf (GCC) 

during the period between 1981 – 1990.

Publisher: Ministry of Information 

and Culture

(Qatar News Agency)

1st Edition 1990

Standard Arabic

470 pages

 حصاد مجلس التعاون
The Cooperation Council for the Arab 

States of the Gulf (1981 - 1990)
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قصة أطفال كُتبت بأسلوب سهل وممتع، تحتوي عىل 
الحياة  عن  فكرتها  وتدور  مضمونها،  عن  تعرب  صور 
من  أجمل  تكون  ما  عادًة  البحر  اعامق  وأن  البحرية، 

السطح الذي يؤثر فيه التلوث.

تأليف: لطيفة مبارك بو نجوم السليطي.                 

النارش: وزارة االعالم والثقافة

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 1990. 

اللغة: العربية الفصحى.                  

عدد الصفحات: 26.

Author: Latifa Mubarak Bounajum Al-Sulaiti

Publisher: Ministry of Information 

and Culture

Arts and Culture Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 1990

Standard Arabic

26 pages

This children story was written in an easy and 

enjoyable style and includes many graphics. 

The story is about life in the sea, particularly 

life in the deep sea, which is usually more 

beautiful than the affected surface by the 

pollution.

The Sad Fish
 السمكة الحزينة
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أطلس قطر العلمي يتألف من عدة مجلدات ميثل كل 
وهذا  وبحراً،  براً  القطرية  البيئة  أبواب  من  باباً  منها 
الثالث يف مجموعة هذا األطلس، ويتناول  الكتاب هو 

موضوع الصيد والقنص يف قطر.  

تأليف: توفيق يوسف القييس.                                      

النارش: وزارة اإلعالم والثقافة. إدارة السياحة واآلثار.                                               

الطبعة األوىل 1990.

اللغة: العربية الفصحى، وبعض املصطلحات  

باللغة اإلنجليزية. 

عدد الصفحات: 198.                                                

Author: Tawfeeq Yousof Al-Qaisi

Publisher: Ministry of Information 

and Culture

(Tourism and Antiquities Department)

1st Edition 1990

Standard Arabic (some English terms)

198 pages.

The Scientific Atlas of Qatar is comprised of 

numerous volumes each of which describes 

a part of Qatar terrestrial and maritime 

environment. The Directory of Birds in 

Qatar is the third book in Atlas series, 

and it addresses the subject of fishing and 

hunting in Qatar.

Directory of Birds in Qatar (Part I)
دليل الطيور في قطر »الجزء األول«
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عدد  بأكرب  التعريف  إىل  املصور  الكتاب  هذا  يهدف 
ممكن من الطيور يف البيئة املحلية، وقد روعي يف مادة 
هذا الكتاب أن تكون من الوضوح بشكل ال يستعيص 
فيه عىل القارئ العادي، وأن يكون من الدقة والعمق 

العلمي مبا يلبي حاجة الباحثني وطلبة العلم.  

تأليف: توفيق يوسف القييس.                                    

النارش: وزارة اإلعالم والثقافة. )إدارة املتاحف واآلثار(.                                             

الطبعة األوىل 1990.

اللغة: العربية الفصحى، وبعض املصطلحات  

باللغة اإلنجليزية.

عدد الصفحات: 263.      

Author: Tawfeeq Yousof Al-Qaisi

Publisher: Ministry of Information 

and Culture

(Tourism and Antiquities Department)

1st Edition 1990

Standard Arabic (some English terms)

263 pages

The goal of this book is to introduce the 

biggest number of domestic birds. The clarity 

and concision of material provided was taken 

into consideration so that even the ordinary 

reader wouldn’t find difficulty while reading 

the book. Besides, the book includes accurate 

and in-depth scientific information in order to 

satisfy researchers and students’ needs.    

Directory of Birds in Qatar (Part II)
دليل الطيور في قطر »الجزء الثاني«



337

يلقي الكتاب الضوء عىل لون من ألوان األدب الشعبي 
الكاتب  جاب  وقد  فيه،  والكتابة  به  االهتامم   قل 
الناس واجتهد  أفواه  الشعبية من  األغاين  البالد وجمع 
األغنية  يف  بحثاً  ليس  والكتاب  والتحليل،  التصنيف  يف 
الشعبية  اآلداب  وثيقة يف  ويعد  بل  الشعبية فحسب، 

والتاريخ والعادات والتقاليد القطرية.

املؤلف: محمد طالب الدويك.                                 

النارش: وزارة اإلعالم والثقافة.                             

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

اللغة: دراسة باللغة العربية الفصحى، والنامذج 

باللهجة العامية.

الطبعة األوىل 1990، املجلد األول )الجزءان( 251 ص.  

الطبعة الثانية 1991، املجلد الثاين )جزءان ( 387 ص.  

The book sheds light on one of the folk lit-

erature fields that received little attention 

from writers. To write this book, the author 

toured the country to collect the folk songs 

and worked hard to classify and analyze them. 

The book is not solely a research on the popu-

lar song but also an important document to 

be added to the archive of popular literature, 

history as well as customs and traditions in 

Qatar.

Author: Mohammed Talib Al-Dweek

Publisher: Ministry of Information 

and Culture

Arts and Culture Department 

(Studies and Research Section)

Standard Arabic. (songs’ lyrics in colloquial Arabic)

1st Edition 1990 (Volume I (two parts) 251 pages)

2nd Edition 1991 (Volume II (two parts) 387 pages)

The Folk Song in Qatar
األغنية الشعبية في قطر
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الرتاث  بشؤون  تعنى  علمية  )نرشة  القطري  »الرتاث 
دراسة علمية اشتملت عىل أهمية أرشفة  القطري(«  
الفولكلور بشكل عام، والفوكلور القطري بشكل خاص، 
الشعبية،  للصناعات  واالقتصادية  الثقافية  والجدوى 
والصناعات  الحرف  لرعاية  القطري  املرشوع  وأخرياً 

الشعبية.

النارش: وزارة اإلعالم والثقافة.إدارة الثقافة والفنون.

)قسم الفنون والصناعات الشعبية(.

العددالخامس 1989.

اللغة: العربية الفصحى، بعض املصطلحات 

باللغة اإلنجليزية.

عدد الصفحات: 19.

Publisher: Ministry of Information 

and Culture

Culture and Arts Department 

(Folk Arts and Crafts Section)

5th Edition 1989

Standard Arabic (Some English terms)

19 pages

“Qatar’s Heritage (Scientific Bulletin on Qatar’s 

Heritage)” This scientific study highlights the 

importance of folklore archiving, particularly, 

the archiving of Qatar’s folklore. It also focuses 

on the cultural and economic feasibility of 

handicrafts in addition to a description of the 

project conducted by Qatar to preserve the 

handicrafts and folk industries.

Qatar’s Heritage
التراث القطري
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ديوان ش��عري تنوعت فيه القصائد ب��ني الوجدانيات، 
والوطني��ات،  والنص��ائ��ح،  والطبيعي��ات،  والغ��زل، 

والحامسيات، والقصائد الوطنية.

املؤلف: محمد أحمد عبدالله املطوع .                              

النارش: وزارة اإلعالم والثقافة.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 1989. 

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 199 ص.                                                  

Author: Mohammed Ahmed Abdullah 

Al-Mutawaa

Publisher: Ministry of Information and 

Culture 

Arts and Culture Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 1989

Standard Arabic

199 pages

Various themes were tackled in this 

poetry collection notably the courtly love, 

description of nature, provision of advice 

and guidance, patriotism and enthusiasm.

Memories and Wishes
ذكريات وأماني 
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قصة قصرية لألطفال . تأليف: لطيفة مبارك بونجوم السليطي.                          

النارش: وزارة اإلعالم.                                            

الطبعة األوىل 1988.

اللغة: العربية الفصحى.                                                           

عدد الصفحات: 14.                                                

A short story for children Author: Latifa Mubarak Bu’nujoom 

Al-Sulaiti

Publisher: Ministry of Information

1st Edition 1988

Standard Arabic

14 pages

Hanan and the Plait
حنان والضفيرة
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تأليف: لطيفة مبارك بونجوم السليطي.

النارش: وزارة اإلعالم.

الطبعة األوىل 1988.

اللغة: العربية الفصحى.                               

عدد الصفحات: 12.

قصة قصرية  لألطفال تهدف إىل التوعية واإلرشاد.

A short story to raise awareness among 

children and guide them

Author: Latifa Mubarak Bu’nujoom 

Al-Sulaiti

Publisher: Ministry of Information

1st Edition 1988

Standard Arabic

12 pages

The Sparrow Nest 
عش العصفورة
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املهندي  املسند  سعد  بن  عبدالله  الشاعر  »ديوان 
»امللقب بالشاعر« )الجزء األول(« يف الديوان تعريف  
بالشاعر وشعره ومكانته، ثم األغراض املتنوعة، كالغزل، 
وشعر املناسبات، وأورد املؤلف عدداً من قصائد الشاعر 
ورشح مفرداتها لِتعريف األجيال الحالية باملصطلحات 

التي كانت متداولة يف عرص الشاعر .

تحقيق ورشح: حمد بن حسن الفرحان.                               

النارش: وزارة اإلعالم والثقافة.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 1988.                                                  

اللغة: العربية الفصحى ، واألشعار بالعامية.                                       

عدد الصفحات: 237 ص.                                                    

Proofread and Annotated by Hamad 

Bin Hassan Al-Farhan.

Publisher: Ministry of Information 

and Culture

Arts and Culture Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 1988

Standard Arabic (Vernacular Poems)

237 pages

“Dewan Al-Sha’ir of Abdullah Bin Saad Al-

Misnad Al-Mohannadi (Part I)” This poetry 

collection comprises an introduction to the 

poet, his works, his status and the themes 

dealt with in this collection such as the 

courtly love and the poetry of occasions. 

The author also provided a number of 

poems and an explanation of some terms 

and expressions corresponding to the 

poet’s epoch.

Dewan Al-Sha’ir (Part I)
ديوان الشاعر)الجزء األول(
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 ديوان  شعري تنوع بني الشعر الحر والشعر العمودي، 
وناقشت فيه املؤلفة عدد من املوضوعات من وجدانها، 
لدى  والحنان  الدفء  عن  تبحث  التي  األنثى  فهي 
الوطن  حب  عىل  ابنها  تريب  التي  األم  وهي  الرجل، 
والشوق والحنني، وقصائدها تعالج عندها كل مشاعرها 

وأحاسيسها وعواطفها يف قالب واحد.  

تأليف: حصة العويض.                                         

إعداد ومراجعة: حمد حسن الفرحان.                         

النارش: وزارة اإلعالم والثقافة.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 1988. 

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 180ص.                                         

Through this cocktail of classical and free-

verse poems, the poet sheds light on the 

deep, inner sentiments of a female seeking 

man’s warmth and tenderness or that of a 

mother educating her son on patriotism, 

longing and nostalgia.

Author: Hessa Al-Awadhi

Collected and Revised by Hamad 

Hassan Al-Farhan

Publisher: Ministry of Information 

and Culture

Arts and Culture Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 1988

Standard Arabic

180 pages

Lyrics of the First Melody 
كلمات اللحن األول
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الزبارة  منطقتي  يف  والرتميم  التنقيب  أعامل  تقريرعن 
األول  الباب  تناول  بابني،  إىل  التقرير  وقسم  ومروب، 
أعامل  الثاين  والباب  الزبارة،  مدينة  التنقيب يف  أعامل 

التنقيب والرتميم يف قلعة مروب اإلسالمية.    

تأليف: مجموعة من الباحثني.                                 

النارش: وزارة اإلعالم – إدارة السياحة واآلثار.                

الطبعة األوىل 1987.

اللغة: العربية الفصحى، وبعض املصطلحات 

بالعامية. 

عدد الصفحات: 150.                                              

The document is about the archeological 

excavations and restorations in the region 

of Al-Zubara and Merweb. The two-part 

document comprises a report on the 

excavation activities in Al-Zubara and another 

one on the excavation and restoration 

activities in the Islamic Merweb fort.

Author: Group of researchers

Publisher: Ministry of Information

(Tourism and Antiquities Department)

1st Edition 1987

Standard Arabic (use of some 

colloquial terms)  

150 pages

Monuments of Al-Zubara and Merweb
آثار الزبـــارة ومـــروب
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مجلة فصلية علمية متخصصة تصدرها إدارة الرتاث يف 
الشعبي  بالرتاث  تعنى  والرتاث  والفنون  الثقافة  وزارة 
عام،  بشكل  والعريب  خاص  بشكل  والخليجي  القطري 
الشعبي  الرتاث  مركز  مظلة  تحت  املجلة  صدرت  وقد 
ملجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ عام 1986 إىل 
2005م، وتهتم املجلة باألبحاث والدراسات والشخصيات 

والصناعات والندوات واملهرجانات الشعبية والرتاثية. 

النارش: وزارة الثقافة والفنون والرتاث.                          

إدارة الرتاث.                                                        

اللغة: اللغة العربية، اإلنجليزية.                                    

Publisher:  Ministry of Culture, Arts 

and Heritage

(Heritage Department)

Arabic - English

It is a quarterly review on Qatar and Arabian 

Gulf folklore, in particular, and the Arab folklore 

in general. This magazine is published by the 

Heritage Department at the Ministry of Culture, 

Arts and Heritage. Al-ma’thurat Alsha’biyyah 

was published for the first time in 1986 under 

the umbrella of the GCC Folklore Center 

until 2005, and it focuses on research, studies, 

personalities, handicrafts and symposiums as 

well as popular and heritage festivals.  

Al-ma’thurat Alsha’biyyah
مجلة المأثورات الشعبية
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إصدار يضم أهم األحداث والصور لزيارة حرضة صاحب 
السمو األب الشيخ خليفة بن حمد إىل جمهورية تركيا 

وأوربا يف شهر مارس 1985م.

إعداد: قسم البحوث والدراسات.                        

النارش: وكالة االنباء القطرية.                          

الطبعة األوىل 1986.

اللغة: العربية الفصحى.                                                              

عدد الصفحات: 234.     

This publication includes pictures and 

information on HH Sheikh Hamad Bin 

Khalifa Al Thani visit to Turkey in March 

1985.

Produced  by Research and Studies 

Department

Publisher: Qatar News Agency

1st Edition 1986

Standard Arabic

234 pages

Tour of Friendship and Peace in Turkey and Europe
جولة خير وسالم في تركيا وأوروبا
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اىل  تطرق  ثم  الشاعر،  ونشأة  ديوان شعري ضم حياة 
والوطنيات  كالوجدانيات   ، املتنوعة  الشعرية  أغراضه 
واملديح والغزل واملساجالت والعتاب والرثاء واملواويل 
الزهريية، كام تطرق إىل قضايا املجتمع من خالل باب 

االجتامعيات.

الشاعر: سعيد بن عبد الله بن املحرول.                      

جمع وتدوين: سعد بن أحمد املسيفري.                      

تحقيق ورشح: حمد حسن الفرحان.                           

النارش: وزارة اإلعالم والثقافة. 

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 1986. 

اللغة: اللهجة العامية.

عدد الصفحات: 186 ص.                                        

Poet: Saeed Bin Abdullah Ibin Al-Maharwal

Collected and  Transcribed by Saad Bin 
Ahmed Al-Mseefri.

Proofread and Annotated by Hamad 
Hassan Al-Farhan

Publisher: Ministry of Information & Culture

Arts and Culture Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 1986

Colloquial Arabic

186 pages 

A poetry collection that comprises a 

description of the poet’s life and a number of 

poems on various themes such as affection, 

patriotism, praise, courtly love, poetic 

dialogues, admonition, lament and Mawawil 

Al-Zahiriya (traditional genre of vocal music). 

The poet also devotes a part of his collection 

to deal with social issues.

Dewan Ibin Al-Moharwal (Poetry Collection)

ديــــوان ابــن الـمـحــــرول
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سلوم  بن  عيىس  بن  محمد  للشاعر  شعري  ديوان 
وقيمتها  وقصائده  الشاعر  حياة  عىل  اشتمل  الكبييس 
العديد  فيه  وتناولت  القصائد  تنوعت  وقد  األدبية، 
والنصح  والتأمل  الشكوى  مثل  الشعرية  األغراض  من 

والعتاب. 

تحقيق: حمد حسن الفرحان.                                     

النارش: وزارة اإلعالم.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 1985.                                             

اللغة: اللهجة العامية.

عدد الصفحات: 208.                                             

Proofread by Hamad Hassan Al-Farahan

Publisher: Ministry of Information 

and Culture 

Arts and Culture Department 

(Studies and Research Section)

1st Edition 1985

Colloquial Arabic

Pages 2008 pages

This poetry collection comprises a description 

of the life of the poet Mohammed Bin Essa 

Bin Salloom Al-Kubaisi, a number of poems 

and a study on the literary value of his 

works. Several themes were dealt with in Al-

Kubaisi’s poetry collection such as complaint, 

meditation, advice and  admonition.

Dewan Al-Kubaisi
 ديوان الكبيسي
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تأليف: د. مصطفى مبارك.                                    

النارش: وزارة اإلعالم والثقافة.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 1985. 

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 106 ص. 

ودراسة  لجمع  العلمية  األسس  عىل  يحتوي  كتّيب 
الثقايف،  الوضع  عىل:  فصوله  يف  واشتمل  الفولكلور، 
جمع  وكامدة،  كمصطلح  والفولكلور  الرتاث  وماهية 
الجمع  بعد  وما  امليداين  الجمع  قبل  ما  الفولكلور، 

امليداين، باإلضافة إىل أرشيف الفولكلور.

The booklet provides the scientific basis 
for collecting and studying the folklore. 
It is made up of numerous chapters 
namely the cultural status, the physical 
and the conceptual nature of heritage 
and folklore, the process of collecting 
the folklore (the pre-field and the post-
field data collection) and the archive of 
folklore. 

Author: Dr. Mustafa Mubarak

Publisher: Ministry of Information 

and Culture

Arts and Culture Department 

(Studies and Research Section)

1st Edition 1985

Standard Arabic

106 pages

The Qatari Researcher Guide for Collecting Folklore
دليل الباحث القطري لجمع الفولكلور
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كتاب يتناول الشعر الشعبي . تأليف: يوسف عبدالله املالي.                                                  

النارش: وزارة اإلع�الم - إدارة الثقافة والفنون.                              

الطبعة األوىل 1984.

عدد الصفحات: 112.                                                          

A book about folk poetry Author: Yusuf Abdullah Al-Maliki

Publisher: Ministry of Information

(Culture and Arts Department)

1st Edition 1984

112 pages

Mawaweel (Poetic songs)
مـــواويـــل
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ديوان شعري يعد امتداداً للخط اإلسالمي والعريب، وفيه 
يوجه الشاعر حديثه إىل كل بلد عريب وإسالمي، ومذكراً 
مباضيها املجيد، حاثاً عىل العمل الجاد بكل الطاقات يف 

سبيل إعادة املد اإلسالمي واملجد العريب.

تأليف: كامل عبدالكريم الوحيدي.                                              

النارش: وزارة اإلع����الم.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 1984. 

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 72.     

Author: Kamal Abdul Karim Al-Wahidi

Publisher: Ministry of Information 

and Culture

Arts and Culture Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 1984

Standard Arabic

72 pages

In this poetry collection, the poet directs 

his words to every Arab and Islamic nation 

recalling the glorious history of the Arab 

world. He also urges people to work hard 

and make every effort to restore the real 

status of Islam and the Arab glory.   

One Nation (Poetry Collection)
ديــوان )أمة واحدة(
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توثيق زيارة حرضة صاحب السمو األب الشيخ خليفة 
باكستان  من  لكل  املهمة  التاريخية  ثاين  آل  حمد  بن 
والهند وجمهورية كوريا الجنوبية واليابان  خالل املدة 

من 1984/4/16 إىل 1984/4/25م.  

النارش: وكالة األنباء القطرية.                                  

)قسم األبحاث والدراسات(.                                        

الطبعة األوىل 1984.

اللغة: العربية الفصحى.                                              

عدد الصفحات: 152.                                            

Publisher: Qatar News Agency

(Research and Studies Department)

1st Arabic Edition 1984

Standard Arabic

152 pages

The publication documents the historical 

and important visit paid by HH Sheikh 

Hamad Bin Khalifa Al Thani to Pakistan, 

India, South Korea and Japan from 16 to 25 

April 1984.

Tour of Friendship and Message of Peace 
 جولة الخير ورسالة السالم
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ترجمة: كلثوم أمني. رسوم: محمد عيل.                                            قصة قصرية مرتجمة للغة العربية موجهة  لألطفال.

النارش: وزارة اإلع�����الم.

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 1983. 

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 15.

A short story for children translated to the 

Arabic

Translated by Kalthoum Ameen

Graphics: Mohammed Ali

Publisher: Ministry of Information 

and Culture

Arts and Culture Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 1983

Standard Arabic

15 pages

The Pearl Hunter
صـياد اللـؤلـؤ
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)سبعة  مسابقة  يف  للفائزين  قصص  سبع  شمل  كتاب 
أصوات يف القصة القصرية يف قطر(، وقد نرشت يف كتاب 

تشجيعاً لهم. 

النارش: وزارة اإلع�����الم. 

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 1983. 

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 105.                                                        

Publisher: Ministry of Information 

and Culture

Arts and Culture Department

(Studies and Research Section)

1st Edition 1983

Standard Arabic

105 pages

This book which represents an initiative to 

encourage writers in Qatar, includes the 

seven winning stories in the contest entitled 

“Seven Qatari Voices in the Modern Short 

Story”.

Seven Qatari Voices in the Modern Short Story

7 أصوات في القصة القطرية الحديثة 
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الشاعر  حياة  عن  بسيطة  مقدمة  ضم  شعري  ديوان 
سعيد بن سامل البديد املناعي، ثم جاءت أشعاره التي 
من  والعديد  والحزن  والوصف  الغزل  بني  تنوعت 

األغراض الشعرية.

جمع وتدوين وإعداد: عيل بن شبيب املناعي.                       

مراجعة وتقديم: عيل عبد الله خليفة.                                    

الناش�ر: وزارة اإلع������الم. 

إدارة الثقافة والفنون- قسم الدراسات والبحوث.

الطبعة األوىل 1982.                        

اللغة: العربية الفصحى، واللهجة العامية.   

عدد الصفحات: 247 ص.                             

A poetry collection comprising a brief 

description of the life of the poet Saeed Bin 

Salim Al-Bdeed Al-Mannai in addition to 

his poetic works, which dealt with various 

themes, including courtly love, description, 

sorrow and other themes.

Collected and Recorded  by Ali Bin 

Shabeeb Al-Mannai

Revised and Presented by Ali 

Abdullah Khalifa

Publisher: Ministry of Information 

and Culture

Arts and Culture Department 

(Studies and Research Section)

1st Edition 1982

Standard Arabic, Colloquial Arabic

247 pages.

Dewan Al-Bdeed
ديــــوان البـــديــــد
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الباب  رئيسية:  أبواب  ثالثة  إىل  رسالته  املؤلف  قسم 
للمجتمع  واالقتصادي  االجتامعي  البناء  تناول  األول 
الثاين  نظام الحكم الحديث يف دولة  القطري، والباب 
السياسة  الثالث  والباب  الرئيسية،  ومقوماته  قطر 

الخارجية لدولة قطر.

تأليف: يوسف محمد عبيدان.                          

إرشاف: أ.د محمد فتح الله الخطيب.                    

النارش: وزارة االع�الم - إدارة الثقافة والفنون.          

الطبعة األوىل 1979.

اللغة: العربية الفصحى.                                  

عدد الصفحات: 428.                                     

The author divides his thesis into three 

main parts: the first part is about the social 

and economic structure of Qatar’s society; 

the second part focuses on the modern 

government system in the State of Qatar and 

its principal components and the third part 

deals with the foreign policy of the State.

Author: Yusuf Mohammed Obaidan

Supervision: Dr. Mohammed Fathalla 

Al-Khateeb

Publisher: Ministry of Information

(Culture and Arts Department)

1st Edition 1979

Standard Arabic

428 pages

The Political Institutions in the State of Qatar
المؤسسات السياسية في دولة قطر 
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تأليف: فؤاد إبراهيم عبيد.قصة قصرية لألطفال صدرت عن مؤسسة الرشق .

رسوم: عالء السعيد.          

خطوط: الغمري عقل. 

الناش�ر: وزارة اإلع������الم.         

الطبعة األوىل 1979.

اللغة: العربية الفصحى.  

عدد الصفحات: 20.            

A short story for children published by 
“Al-Sharq Foundation”

Author: Fouad Ibrahim Abeed

Graphics by Ala Al-Saeed

Fonts: Al-Ghamri Aq’il

Publisher: Ministry of Information

1st Edition 1979

Standard Arabic

20 pages

The Dreaded Snake
الثعبان اللعين
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الفائزة  القصة  وهي  لألطفال،  موجهة  قصرية  قصة 
بالجائزة الثالثة يف مسابقة الكتابة لألطفال التي نظمتها 
العام  مبناسبة  اإلعالم  بوزارة  والفنون  الثقافة  إدارة 

الدويل للطفل.

تأليف: هشام نارص محسن. 

الرسوم: مجدي نارص 

محسن. الخطوط: الغمري عقل.

النارش: وزارة اإلعالم .

الطبعة األوىل 1979.

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 15.

This short story for children was the third 

winning work in the story-writing competition 

for children organized by Culture and Arts 

Department at the Ministry of Information 

within the framework of the celebration of 

the International Year of the Child.  

Author: Hashim Nasser Mohsen

Graphics: Majdi Nasser Mohsen

Fonts: Al-Ghamri Aq’il

Publisher: Ministry of Information

1st Edition 1979

Standard Arabic

15 pages

The Welfare for All
الخـير للجميـع
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الثقافة والفنون  مجلة شهرية ثقافية تصدر عن وزارة 
والرتاث وتتوجه إىل قراء الثقافة العربية من املحيط إىل 
بني  املجلّة جرساً  تأسست عام 1969، وتشكل  الخليج 
ثقافة املرشق وثقافة املغرب وساهم يف تحريرها جيالن 

من الُكتاب والصحفيني العرب.

A monthly magazine for culture published 

by the Ministry of Culture, Arts and Heritage 

This magazine which was established in 1969 

is intended for Arabic culture readers from 

the Atlantic Ocean to the Arabian Gulf and 

constitutes a bridge between the culture 

of the Arab Orient and the Maghreb. Two 

generations of Arab writers and Journalists 

contributed to the editing of this review.

Doha Magazine 
 مجلة الدوحة
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اإلصدار الثالث ضمن سلسة كنوز متحف قطر الوطني، 
ويتناول اللؤلؤ واألحجار الكرمية، وتتحدث السلسة عن 
محتويات متحف قطر الوطني وأقسامه، ويتناول كذلك 
واألحجار  والُحيل  والقالئد،  واألوسمة  القدمية،  اآلثار 
والفنون  والعلوم  واألسلحة،  واملصكوكات،  الكرمية، 

اإلسالمية، والتاريخ الطبيعي، والجيولوجيا.

تأليف: نجلة العزي.                                                 

الناش�ر: وزارة اإلع��الم .

)إدارة السياح�ة واألث�ار(.                   

اللغة: العربية الفصح�ى.

عدد الصفحات: 109.                                                

It is the third volume of a series of publications 

entitled “The Treasures of the Qatar National 

Museum” and it deals with pearls and 

gemstones in Qatar. This series of publications 

features pictures and information about the 

different sections and collectibles of Qatar 

National Museum, including antiques, medals, 

necklaces, jewelry, precious stones, coins and 

weapons. It also provides information about 

the Islamic sciences and arts, natural history 

and geology.  

Author: Najla Al-Ezzi

Publisher: Ministry of Information 

(Tourism and Antiquities Department)

Standard Arabic

109 pages

The Treasures of the Qatar National Museum
كنوز متحف قطر الوطني  
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 اإلصدار الثاين ضمن سلسة كنوز متحف قطر الوطني، 
يف  ويتحدث  والفضية(،  الذهبية  )الحيل  بعنوان  وهو 
فصلني عن الحيل الذهبية والفضية القطرية ومميزاتها، 
وأنواعها، وهناك بيان مصور للحيل املعروضة يف املتحف.

تأليف: نجلة العزي.                                   

النارش: وزارة اإلع���الم.

)إدارة السياحة واألثار(.     

اللغة: العربية الفصحى.

عدد الصفحات: 89.                                   

“Golden and Silver Jewelry” is the title 

of the second volume of the series of 

publications“The Treasures of the Qatar 

National Museum”. This book is comprised 

of two chapters about the characteristics and 

types of golden and silver jewelry in Qatar. 

There is also a video presentation of the 

jewelry pieces displayed in the museum.

Author: Najla Al-Ezzi

Publisher: Ministry of Information 

(Tourism and Antiquities Department)

Standard Arabic

89 pages

The Treasures of the Qatar National Museum
كنوز متحف قطر الوطني
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مبا  قطر،  يف  الغوص  موسيقى  مالمح  ملختلف  دراسة  
فيها األصوات والكلامت والسالمل املوسيقية.  

تأليف: توفيق كرباج.                                       

النارش: وزارة اإلع��الم والثقاف�ة.

إدارة الثقافة والفن�ون.                                        

اللغة: االنجليزية.

عدد الصفحات: 81.                                           

A study of the different features of the pearl 

diver music in Qatar, including sounds, lyrics 

and diatonic scales

Author: Toufic Kerbage

Publisher:  Ministry of Information 

and Culture

Culture and Arts Department

English

81 pages

The Rhythms of Pearl Diver Music in Qatar
إيقاعات موسيقى الغوص في قطر
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The Qatari Islamic Scholar Sheikh Abdullah Bin Ibrahim Al-Ansari 1335 – 1410  
)His works and efforts in the religious field(

2006176

174
العالمة الشيخ محمد بن عبدالعزيز  املانع، رائد التعليم الحديث يف قطر و الخليج العريب

The Islamic Scholar Sheikh Mohammed Bin Abdulaziz Al-Manna Modern Educa-
tion Pioneer in Qatar and in the Arabian Gulf

2006177

175
تاريخ اللغات ومستقبلها – عامل بابيل 

Babylonian World: History and Future of Languages
2006178

176
فلسطني يف الشعر اإلسباين املعارص  

 Palestine in the Contemporary Spanish Poetry
2006179

177The Novel and the Future  2006180ندوة الرواية واملستقبل

178Once Upon a Time  2006181كان ياما كان

179
تحوالت النص البرصي )أبحاث يف الفن(  

Visual Texts Transformations -Research in Art
2006182

180
حكاية جديت – حكايات شعبية لألطفال 

My Grandmother’s Tale -Children’s Folk Story 
2006183

181The Novel and History -Cultural Studies ”2006184الرواية والتاريخ “دراسات ثقافية

182
العامل وتحوالته-التاريخ ، الهوية ، العوملة 

The World’s Transformations -History, Identity, Globalization 
2006185

183
املرأة يف مرسح عبدالرحمن املناعي 

Woman in Abdul Rahman Al-Mannai’s Plays
2006186



184
موال الفرح والحزن والفيلة – نصان مرسحيان 

The Song of Joy and Sorrow & The Elephants -two dramatic texts 
2006187

185The Theater and the City  2006188املرسح واملدينة

186The Shadow and I  2006189الظل وأنا

187
األعامل الشعرية الكاملة زكية مال الله -الجزءالثاين  

Zakiya Melallah )Complete Poetic Works - Volume II(
2006190

188The Suitcase  2006191حقيبة سفر – رحالت

189Similar Faces  2006192وجوه متشابهة – قصص قصرية

190
مرسحيات قطرية -أمجاد ياعرب , هلو غلف 

Laurels O Arabs & Hello Gulf )Dramatic Texts(
2006193

191
تجليات القص مع تطبيقات  يف القصة القطرية 

 Storytelling Manifestations 
2006194

192
سمط الدهر – قراءة يف ضوء نظرية النظم  

The Time Line: a study in the light of the systems theory
2006195

193
الشعر الشعبي واالتصال اإلنساين يف الخليج – محمد الفيحاين منوذجاّ 

 The Folk Poetry and the Human Communication in the Gulf )The poetry of 
Mohammed Al-Fayhani as a model.

2005196

194
فهرس مخطوطات دار الكتب القطرية )جزاءن(  

The Index of Manuscripts of  Dar Al-Kutub Al-Qataria )Two Volumes(.
2005197

195Reasons for Belonging  2005198أسباب لالنتامء

196
األعامل الشعرية الكاملة – زكية مال الله-الجزء األول 

Zakiya Melallah )Complete Poetic Works - Volume I(
2005199

197
الديوان الشعبي  للشاعر القطري عيد بن  صلهام الكبييس     

The Folk Poetry Collection of the Qatari Poet Eid Bin Salham Al-Kubaisi 
2005200

198
أبو حيان، ورقة حب منسية، سجالت رسمية، أبو درياه - نصوص مرسحية 

 Abu Hayyan - A Forgotten Leaf of Love )Dramatic Texts(
2005201

199
تطور التأليف يف علمي العروض والقوايف –ببلوغرافيا 

Authorship Evolution in the Science of Versification )Bibliography(
2005202

200
إدارة التغيري “الدليل العلمي إلدارة التغيري وإعادة الهندسة” 

The Management of Change : The Scientific Guide of Management of 
Change and Re-engineering.

2005203

201The Shadow and the Noontime Heat )Dramatic Texts(  2005204الظل والهجري  - نصوص مرسحية

202Al-Thakhira Memory  2005205ذاكرة الذخرية

203Gulls’ Calls  2005206تباريح النوارس

204On the Gulf Sand  2005207عىل رمل الخليج

205
تجريبية عبدالرحمن منيف يف مدن امللح 

The empiricism of Abdul Rahman Muneef in The ”Cities of Salt“
2005208

206Woman in Gulf Theater  2005209املرأة يف املرسح الخليجي



207Al-Ma’aari Regains Sight  ّ2005210املعري يعود بصريا

208The Rose of Sunrise  2005211وردة اإلرشاق

209Modern Poetry in Qatar  2005212الشعر الحديث يف قطر

210Gulf ’s Creative Writings in Short Story  2005213إبداعات خليجية يف القصة القصرية

211
األدب العريب املقارن وصبوة العاملية  

Comparative Literature: Pan Arab and International Horizons
2005214

212My Oars  2005215مجاديفي

213Psychology Counselling: Skills and Practices  2005216مهارات اإلرشاد النفيس وتطبيقاته

214Brief Explanation of Qatar’s Proverbs  2005217الرشح املخترص يف أمثال قطر

215Western Muslims and the Future of Islam  2005218مسلمو الغرب ومستقبل اإلسالم

216Faces of Islam -Visages de l’Islam  2005219مجايل اإلسالم

217Great Sorrows  2005220أحزان كبرية

218Gulf Pearls: Memory of the 20th Century  )2005221لؤلؤ الخليج )ذاكرة القرن العرشين

219Shark and the Seagull  2005222سمك القرش والنورس البحري

220
البعثة الفرنسية لآلثار يف قطر، املجلد األول 1976 – 1978 

French Archeological Expedition in Qatar )Volume I( )1976 - 1978(
2005223

221Umm Al-fawaja’a  2004224أم الفواجع

222Heritage Tellers in Qatar  2004225من رواة الرتاث يف قطر

223
مصداقية الفضائيات العربية -دراسة حالة الجزيرة   

The Credibility of Arab Broadcasting-The case of Aljazeera
2004226

224
آمنة محمود الجيدة – رائدة تعليم البنات والعمل النسايئ يف دولة قطر1913-2000 

Amna Mahmoud Al-Jeedah: Girls’ Teaching and Women’s Work Pioneer in the State of Qatar )1913-2000(
2004227

225
حوار الدوحة الثقايف - ثقافة الصورة مفاهيم جديدة الجزء الثاين 

 The Culture of Image – New Notions )Part II(
2004228

226
ذاكرة اإلنسان واملكان 

The Memory of Man and Place 
2004229

227
الصحافة اليومية العربية يف قطر 

Daily Arabic Press in Qatar 
2004230

228
صباح الخري أيها الحب 

Good Morning Love 
2004231

229
آلىلء قطرية , شعراء من قطر -الجزء األول 

Qatari Pearls: Poets from Qatar )Part I(
2004232

230
التفاحة ترصخ .. الخبز يتعرى 

The Apple Screams-the Bread Gets Uncovered
2004233

231Arab Islamic Coins 2  2 2003234النقود العربية اإلسالمية

232Cultural Publications  2003235إصدارات ثقافية



233The Insulters  2003236املرتاشقون

234
مجوهرات وحيل قطرية من القرن العرشين 

Qatar’s Gems and Costume Jewelry of the 20th Century
2003237

235Faraj Abdul karim )1949 - 1989(  1989 – 1949 2003238فرج عبدالكريم

236Directory Guide to Birds in Qatar   2003239

237Qatari Costumes  2003240أزياء قطرية

238Masterpieces of Qatar’s Folk Poetry  2003241بدائع الشعر الشعبي القطري

239
هندسة بناء القرص القديم - متحف قطر الوطني 

Engineering Construction of the Old Palace: Qatar National Museum
2003242

240As If Things Didn’t Exist  2003243كأن األشياء مل تكن

241Ibrahim Nagi )Selected Poetic Works(  2003244إبراهيم ناجي-األعامل الشعرية املختارة

242Papers on Culture  2003245أوراق ثقافية

243Windows of the City  2003246شبابيك املدينة

244The Civilization of the New Age  2003247حضارة العرص الحديث

245The Seven Windows  2003248النوافذ السبع

246
مرسح الصورة بني النظرية والتطبيق 

The Theater of Image Between Theory and Practice
2003249

247Departure and Birth  2003250الرحيل وامليالد

248
معاناة الداء والعذاب يف أشعار السياب 

The Suffering from Disease and Torment in Al-Sayyab’s Poetry 
2003251

249Clouds of the Soul  2003252ديوان سحائب الروح

250
املواقع اآلثارية، الرتاث املعامري القطري، املتاحف يف قطر 

Archeological Sites,  Architectural Heritage and Museums in Qatar 
2003253

251
القصة القصرية يف قطر “دراسة ومختارات” 

The Short Story in Qatar )Studies and Selections(
2003254

252The Journey of a Character  2003255ديوان رحلة حرف للشاعرة الراحلة صدى الحرمان

253 Qatar in Pre-historic Times  2003256قطر يف عصور ما قبل التاريخ

254Qatari Voices in the Short Story  2003257أصوات قطرية يف القصة القصرية

255The Tormented Said  2002258قال املعنى

256Wound and Salt  2002259جرح وملح

257The Singer’s Drowsiness  2002260نعاس املغني

258
معرض الفنانة نور املريخي 

The Exhibition of the Artist Noor Al-Mrikhi 
2002261

259
تحفة الودود يف ترجمة عالمة قطر عبدالله بن زيد آل محمود 

Tohfato Al-Wadoud fe Tarjamit Allamit Qatar Abdullah Bin Zayd Al Mahmoud 
1417 AH  – 1997 AD

2002262



260Folk Stories and Tales  2002263قصص وحكايات شعبية

261Behind Every Divorce a Story  2002264خلف كل طالق حكاية

262
دراسات يف اإلعالم والثقافة والرتبية 

Studies in the Field of Media, Culture and Education
2002265

263
النرث العريب القديم -بحث يف البنية الرسدية 

The Arabic Classical Prose )A study in the narrative structure(
2002266

264
األعامل الشعرية – أحمد الدورسي )الجزء األول(   

The Poetic Works of Ahmed Al-Dusari )Volume I(
2002267

265
األعامل الشعرية – أحمد الدورسي )الجزء الثاين(   

The Poetic works of Ahmed Al-Dusari )Volume II(
2002268

266
إبراهيم العريض شاعراّ )دراسة فنية ونقدية( 

 Ibrahim Al-Areedh  )Critical and Artistic Studies(
2002269

267Extent  2002270مدى

268My Lifetime Journey  2002271رحلة أيامي

269The Contemporary German Theater  2002272املرسح األملاين املعارص

270Theater in Britain  2002273املرسح يف بريطانيا

271Teach Me How to Love You  2002274علمني كيف أحبك

272 Studies in Qatari Theater 2002275

273Faces Behind the Sails of Time  2001276وجوه خلف أرشعة الزمن

274Children’s Stories  2001277قصص أطفال

275
األدب املقارن من العاملية إىل العوملة 

The Comparative Literature from Internationalism to Globalism 
2001278

276The Heiress of the Desert  2001279وريثة الصحراء

277The Edge of Music  2001280حافة املوسيقى

278 The Coquetry of the Sleeping Princess  2001281غنج األمرية النامئة

279Um Al-Zeen & The Rest of the Legacy  2001282أم الزين، باقي وصية

280The Story of Pain  2001283سرية وجع

281Women’s Papers  2001284أوراق نسائية

282Romanoff & Juliet  2001285رومانوف وجولييت

283 Wintry Summer Cloud  2001286سحابة صيف شتوية

284 The Grove of Poetry  2001287بستان الشعر

285Renewing Hope  2001288ويخرض غصن األمل

286
الرتجمة يف قطر – الواقع ومؤرشات املستقبل  

Translation in Qatar: Reality and Future Indicators 
2000289

287A New Beginning  2000290بداية أخرى



288Our World … A Festival of Days and Nights  2000291دنيانا- مهرجان األيام والليايل

289The Echo of the Past  2000292صدى املايض

290Start Over  2000293البدء من جديد

291Qatari Voices in the Short Story  2000294أصوات من القصة القصرية يف قطر

292She Said That She Would Come  2000295قالت ستأيت

293The Cold Hug  2000296الحضن البارد

294
جدلية العجز والفعل يف القصة القصرية يف قطر 

The Dialectic of Disability and Action in the Short Story in Qatar 
1999297

295 Poems on Patriotism  1998298قصائد يف حب الوطن

296Lamps in Daytime  1998299مصابيح يف عيون النهار

297Studies on Qatar Theater  1998300دراسات يف املرسح القطري

298
توظيف الرتاث يف مرسح عبدالرحمن املناعي 

Heritage in Abdul Rahman Al-Mannai’s Theater
1998301

299Al-Haya Baya  1997302الحية بيّة

300
القضايا االجتامعية يف الدراما القطرية 1970 – 1987 

 Social Issues in the Qatari Drama )1970 - 1987(
1997303

301The Good Land  1997304األرض الطيبة

302The Equitable Punishment  1997305الجزاء العادل

303Dewan Ibrahim Al-Sha’ir )Poetry Collection(  1997306ديوان إبراهيم الشاعر

304Glimpses from the Popular Arts in Qatar  1997307ملحات من الفنون الشعبية يف قطر

305
احتفاالت طحن ودق الحبوب السنوية يف املجتمع القطري  

Annual Celebrations of Grain Milling in Qatar 
1997308

306Lovesick and Unfree  1997309ولهان ومسري

307
االحتفاالت الجامعية وبعض األشكال الثقافية املصاحبة يف مجتمع الغوص الجزء الثاين      

 The Group Celebrations and the Accompanying Cultural Forms in the Diving Community )Part II(
1997310

308Issues and Opinions )Radio Program(  1996311برنامج قضايا وآراء

309Qatar )Yearbook 1994 - 1995(  1996312قطر – الكتاب السنوي94 – 1995م

310The Honesty of a Fisherman  1995313أمانة صياد

311
الصداقة يف املجتمع القطري وعالقتها ببعض املتغريات النفسية -دراسة يف االتصال اإلنساين 

 Friendship in the Qatari Society and its Relationship with some Psychological
Variables

1995314

312Dewan  Khaled Mujab Al-Hajeri  1995315ديوان خالد الهاجري

313
ديوان الشاعر عبدالله بن سعد املهندي “امللقب بالشاعر” الجزء الثالث  

Dewan Al-Sha’ir )Part III( Abdullah Bin Saad Al-Misnad Al-Mohannadi
1995316

314
االحتفاالت الجامعية وبعض األشكال الثقافية املصاحبة يف مجتمع الغوص-الجزء األول  

 The Group Celebrations and the Accompanying Cultural Forms in the Diving 
Community )Part I(

1994317



315Palestine: A state that starts from Gaza and Jericho    1994318فلسطني دولة تبدأ من غزة وأريحا

316The Brave Palm Tree  1993319النخلة الشجاعة

317The Courage of a Camel  1993320شجاعة جمل

318The Lying Monkey  1993321جزاء القرد الكذاب

319Children’s Literature Symposium  1993322ندوة أدب الطفل

320Heart and Thoughts  1993323قلب وخواطر

321
ديوان ابن سبيت – للشاعر عيل بن سعيد بن سبيت املنصوري 

Dewan Ibin Sabeet )Poetry Collection(
1993324

322The Tenderness of a Cat  1992325حنان قطة

323
ديوان الشاعر عبدالله بن سعد املهندي “امللقب بالشاعر-الجزء الثاين           

Dewan Al-Sha’ir )Part II( Abdullah Bin Saad Al-Misnad Al-Mohannadi
1992326

324Social Upbringing Values in the Qatari Mother Songs  1992327قيم التنشئة يف أغاين األم القطرية

325Saada the Duck  1991328البطة سعدة

326
املحنة – الكويت من االحتالل حتى التحرير 

The Plight : Kuwait from Occupation to Liberation 
1991329

327The New Meadow  1991330الروض الجديد

328Dewan Al Afeshah  1990331ديوان آل عفيشة

329Rashed’s Teeth  1990332قصة أسنان راشد

330
حصاد مجلس التعاون لدول الخليج العربية يف عرش سنوات -1981 1990  

The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf )1981 - 1990(
1990333

331The Sad Fish  1990334السمكة الحزينة

 332Directory of Birds in Qatar -)Part I(  335 1990دليل الطيور يف قطر-الجزء األول

333Directory of Birds in Qatar -)Part II(  1990336دليل الطيور يف قطر-الجزء الثاين

334The Folk Song in Qatar  األغنية الشعبية يف قطر
ط-1 1990 

ط2 1991
337

335
الرتاث القطري – نرشة علمية تُعنى بشؤون الرتاث القطري  

Qatar’s Heritage -Scientific Bulletin on Qatar’s Heritage 
1989338

336Memories and Wishes  1989339ذكريات وأماين

337Hanan and the Plait  1988340حنان والظفرية

338The Sparrow Nest  1988341عش العصفورة

339
ديوان الشاعر عبدالله بن سعد املهندي “امللقب بالشاعر” الجزء األول          

Dewan Al-Sha’ir Abdullah Bin Saad Al-Misnad Al-Mohannadi )Part I(
1988342

340Lyrics of the First Melody  1988343كلامت اللحن األول

341Monuments of Al-Zubara and Merweb  1987344آثار الزبارة ومروب

342Al-ma’thuratAlsha’biyyah  1986345 مجلة املأثورات الشعبية



343 Tour of Friendship and Peace in Turkey and Europe    1986346جولة خري وسالم يف تركيا وأوروبا

344Dewan Ibin Al-Moharwal )Poetry Collection(  1986347ديوان ابن املحرول

345Dewan Al-Kubaisi  1985348ديوان الكبييس

346The Qatari Researcher Guide for Collecting Folklore    1985349دليل الباحث القطري لجمع الفولكلور

347Mawaweel )Poetic songs(  1984350مواويل

348One Nation )Poetry Collection(  1984351ديوان أمة واحدة

349Tour of Friendship and Message of Peace  1984352جولة الخري ورسالة السالم

350The Pearls Hunter  1983353صياد اللؤلؤ

351Seven Qatari Voices in the Modern Short Story  71983354 أصوات يف القصة القطرية الحديثة

352 Dewan Al-Bdeed  1982355ديوان البديد

353The Political Institutions in the State of Qatar  1979356املؤسسات السياسية يف دولة قطر

354The Dreaded Snake  1979357الثعبان اللعني

355The Welfare for All  1979358الخري للجميع

356Doha Magazine  1976359  مجلة الدوحة

357
كنوز متحف قطر الوطني – اللؤلؤ واألحجار الكرمية   

The Treasures of the Qatar National Museum – Pearls and Gemstones
--360

358
كنوز متحف قطر الوطني – الُحيل الذهبية والفضة  

The Treasures of the Qatar National Museum – Golden and Silver Jewelry 
--361

359   The Rhythms of Pearl Diver Music in Qatar  362إيقاعات موسيقى الغوص يف قطر
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